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Проект „Мрежа от сигурни училища“ (SSN), реф № 15.3.1.001,
е финансиран по Програмата INTERREG V-A Румъния–България.
Проектът се изпълнява от Свободен младежки център - Видин, България
(водещ партньор) в партньорство със сдружение Василиада - Крайова,
Румъния и Регионална мрежа за иновативно образование, България.

www.interregrobg.eu

2

ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ
Този сборник е продукт на проект „Мрежа от сигурни училища“, осъществен в периода
февруари 2016 г. – януари 2018 г. от сдружение Свободен младежки център – Видин,
в партньорство с Асоциация „Василиада“, Крайова, Румъния, и сдружение Регионална мрежа за иновативно образование, с подкрепата на Програмата за трансгранично
сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България. Проектът целеше повишаване на осведомеността в областта на превенцията на риска чрез ефективно формално и неформално образование на децата и младежта в граничната зона - създаване и промотиране
на международна (българо-румънска) мрежа от 20 „сигурни училища“ като модел за
противопоставяне на бедствията.
В сборника сме се опитали да съберем методически материали, разработени за целите
на проекта в сътрудничество и с използване на добрия опит на двете страни, които биха
могли да бъдат полезни за разпространение на модела и в други училищни общности в
България и Румъния. В него ще намерите учебни програми и учебни материали, предназначени за различните части на тези общности - училищния мениджмънт, педагозите,
психолозите, ръководители на доброволчески клубове и за самите млади доброволци.
Всичко това, в неговата комплексност, е базата на модел, който развихме и успешно
тествахме в 20-те училища от области Видин и Монтана, България и Долж, Румъния.
Всъщност, благодарение на усилията на участниците в проекта, разполагаме с доста
по-широка библиотека от полезни материали по темата защита от бедствия и аварии в
училище, която е достъпна на сайта на проекта (www.safe-school.eu) и която можете да
ползвате безплатно. Надяваме се направеното от нас наистина да допринесе както за посигурната среда в училище, така и за по-добрата подготовка на бъдещите граждани на
нашите две страни за превенция и справяне в бедствени ситуации.
Бихме искали да благодарим на регионалните дирекции за пожарна безопасност и защита на населението, образователните власти, учителите ентусиасти, младите доброволци
и всички други, които взеха участие в нашия проект, за техния ценен принос в името на
общата ни кауза!
Екип на проект „Мрежа от сигурни училища“

www.safe-schools.eu
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УЧЕБНА ПРОГРАМА

за провеждане на обучения за училищното ръководство
и административния персонал за планиране на
дейностите по бедствия и аварии в училище и
управление на риска при БАК
хорариум: 2 дни/16 уч. часа

І.	ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА
УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

обходимостта от своевременно уведомяване за възникнали инциденти с ученици
и учители, пътнотранспортни произшествия, аварии и злополуки. То е съобразено
с правилници за осигуряване на безопасни
условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата и учениците в детските градини и училищата и обслужващите
звена на народната просвета, както и с
други документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училище, за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощния
персонал в детските градини за безопасно
поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

Защитата на населението при бедствия и
аварии е свързана с овладяването на широк обем от знания, специфични практически умения и действия за овладяване
на риска. Значението на предварителната
подготовка на училищното ръководство и
административния персонал за действия
при бедствия не бива да се подценява.
Това допринася за формиране на ценни
личностни качества с голямо приложно
значение и подпомага разкриването на
способностите на човека за действия в
нестандартни условия. Необходимо е да
се изгражда способност за своевременно и
правилно реагиране, за рационални действия, за овладяване на специфични методи
на действие в сложни условия. Запознаването с тази проблематика помага на административния училищен персонал да преодолява трудностите и да взема адекватни
решения за справяне с кризата, да оказва
контрол, координация и управление при
извънредни ситуации в училище.

Учебната програма е предназначена за
обучението на служителите на училищната администрация и е важна част от превантивната им подготовка за оказване на
компетентна и ефективна помощ, координация и контрол при бедствена ситуация в
училище.
Учебната програма се реализира в рамките на 16 учебни часа чрез двудневен
обучителен семинар. Тя е подчинена на
дидактическото изискване в началото на
обучението да се усвои научна информация, която да служи като теоретичен базис. Обучението на училищната администрация е интегрирано и включва теория
и практика.

Обучението на административния персонал за защита и безопасно поведение
при бедствия и пожар в училище се реализира в съответствие с нормативните
документи в България и в Румъния относно изискванията за безопасни условия на
възпитание, обучение и труд в системата
на народната просвета и във връзка с не-
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Стратегическата цел на учебната програма е да повиши капацитета на всички
нива на служителите от училищната администрация за извършване на координация
и контрол и управление при бедствие в
училищна среда.

довете травми и оказването на долекарска помощ изискват добра предварителна
професионална подготовка.

ІІ.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА
ОБУЧЕНИЕТО

Учебната програма формулира целите на
обучение, систематизира образователното съдържание и проектира теоретичната подготовка и усвояваните практически
умения от административния персонал в
училище за безопасност и защита на учащите и работещите в училище при възникване на бедствие, пожар или извънредна
ситуация.

Целите на обучение на училищното ръководство са в съотвествие със заложените цели - стратегическа и основна - в
учебната програма за квалификация и
подобряване на професионалната компетентност при управлението на кризи, бедствия и екстремни ситуации в училище.
Целите на обучение са насочени към
обучителите, които да подпомогнат участниците в семинара да разширят своя познавателен и практико-приложен периметър в областта на защитата и самозащитата при бедствие.

Крайната цел на учебната програма е да
разшири познанията на училищното ръководство и да формира професионални
компетенции, умения и опит за оказване
на ефективна неотложна помощ, подкрепа, координация, контрол и управление
при кризи, бедствия и извънредни ситуации в училищната общност.

Проектираните цели на обучение допринасят за хармонизиране на действията по
превенция и управлението на риска при
бедствия и повишаване на ефективността
на дейностите на училищната администрация в такава ситуация.

Учебната програма предоставя по достъпен и разбираем начин трайни и изчерпателни знания и умения на училищото
ръководство за възприемане, разбиране и
осмисляне на един от най-актуалните съвременни проблеми пред обществото – управление на риска и превенция за защита
на населението при бедствена ситуация на
работното място.

Важно е обучаваните да усвоят практически умения за адекватни и разумни действия, да развият своите личностни качества за съобразителност, самостоятелност и
способност за вземане на правилни решения, с които да бъдат в помощ на другите
и за опазване на здравето им.

Обширната и специфична за изучаване материя, голямата по обем и разнообразна по
съдържание научна информация изискват
обучението да се извършва чрез онагледяване с разнообразни дидактически материали, схеми, образци, справочна и друга
техническа литература. Усвояването на
специфичните понятия от нормативните
актове, на правилата и методите за преценка и анализ на възможните бедствени
опасности в работната среда, познаването
на пожарната опасност на обектите, ви-

Целите на обучение, заложени в семинара, са:
1.	Изясняване на необходимостта от
предварителна подготовка на училищната администрация за оказване на
адекватна помощ при критични произшествия в училище;
2.	Теоретично запознаване на обучаваните с проблематиката, отнасяща се до
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щита при бедствени ситуации в училище;

защитата на населението от пожари,
природни бедствия или извънредни
ситуации в училище и свързаните с тях
законодателни мерки у нас;

 Да умеят да планират необходимите
действия за евакуация при бедствие в
училище;

3.	Усвояване на рационален професионален подход за разумна реакция, организиране, координация и управление
на кризи в училище;

 Да се въведат и ориентират в практическата специфика и координация при
бедствия и кризи в училище и оказване
на помощ при увреждане на здравето.

4.	Усъвършенстване на капацитета на директорите, административния и друг
персонал в училище при оценка на риска и при планиране и вземане на защитни мерки;

ІІІ.	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
В съответствие със спецификата на планираното образователно съдържание за
обучение на служителите от училищната
администрация за защита и самозащита
при природни бедствия, катастрофа или
извънредни ситуации в учебното заведение е предвидено участието им в двудневен семинар.

5.	Развиване на умения и обезпечаване
на подготовката за бедствия и аварии,
реакция и бързо възстановяване;
6. Подпомагане на училищното ръководство за разработване на планове при
бедствия и аварии, които да отговарят
на техните специфични нужди и отразяват добрите национални и международни практики.

Учебната програма е разработена в съответствие с броя учебни часове, предвидени в обучителния семинар. Предвидени
са минимален брой учебни часове (по 45
мин), които трябва да се спазват.

Постигането на основната цел на обучение може да се осъществи чрез изпълнението на следните задачи:
 Да осмислят значението на професионалната подготовка за оказване на помощ и координация при бедствена ситуация в училищната общност;

Обучението се реализира в 2 учебни дни
х 8 учебни часа = 16 учебни часа.
Общ брой: 16 учебни часа.

 Да се запознаят с дейността на органите, отговарящи за защита на населението при пожари, природни бедствия и
катастрофи, както и със съпътстващите ги нормативни документи;

ІV.	ОБРАЗОВАТЕЛНО
СЪДЪРЖАНИЕ
Тематичната фиксираност на образователното съдържание е структурирано в основни раздели и теми. Учебното съдържание е систематизирано в пет тематични раздела. За всеки раздел в учебната
програма е планиран определен минимален брой учебни часове и примерни теми
на обучение. Предложеното учебно съдържание е представено в гъвкав вариант

 Да познават добре правилата и изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд и при бедствени ситуации в училище;
 Да умеят да планират дейността за за-
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и е редно да се съобразява с очакванията,
практико-познавателните изисквания и
желания на участниците в семинара и на
самия обучител за реализиране на ефективна учебна дейност.

№
по
ред

Конструираното учебно съдържание
осигурява теоретико-практически възможности за усвояване на знания и умения в различни познавателни области,
отнасящи се до изучаваната проблематика. Разглеждат се основните видове нормативни документи на национално и училищно ниво, отнасящи се до защита на
населението при бедствия. Подробно се
изяснява начинът на планиране на защитната дейност и действията за евакуация
при бедствени ситуации в училище. Конкретизирана е обучителната дейност при
провеждане на инструктаж за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на
труд; провеждане на периодично обучение на персонала и възпитаване на учениците за култура на безопасно поведение
при бедствие; практическо учение за евакуация при пожар, природно бедствие или
критична ситуация, което се осъществява
от длъжностно лице в училище. Отделено
е специално място за запознаване с някои
техники на оказване на първа долекарска
помощ.
Учебното съдържание в програмата е
изградено върху идеята за получаване на
професионална подготовка на училищното
ръководство за извършване на адекватна
организация и оказване на помощ на другите при бедствена ситуация в училище.

Наименование
на тематичните раздели

Брой
учебни часове

1.

I. Теоретични основи на защита на населението при
възникване на природни
бедствия, извънредни ситуации и организация и дейност на органите на „Пожарна безопасност и защита на
населението“.

4

2.

II. Запознаване с някои нормативни актове за защита на
населението от бедствия,
извънредни ситуации и осигуряване на здравословни и
безопасни условия на възпитание, обучение и труд в
училище.

4

3.

III. Планиране на защитната
дейност при бедствени ситуации в училище.

4

4.

IV. Планиране на действия
за евакуация при бедствие
в училище и оказване на
първа долекарска помощ.

2

5.

V. Училищна обучителна
дейност за осигуряване на
здравословни условия на
труд, безопасност при природно бедствие и противопожарна охрана.

2

Общ брой часове

16

Раздел 1. Теоретични основи на защи
та на населението при възникване на
природни бедствия, извънредни ситуа
ции и организация и дейност на органи
те на „Пожарна безопасност и защита
на населението“ и на Държавния ин
спекторат по извънредни ситуации в
Румъния.

Структурираното учебно съдържание
отговаря на дидактическите изисквания за
активно участие на присъстващите на семинара за запознаване и решаване на някои основни проблеми, обхващащи пространството на защита на населението при
бедствие в училищна среда.
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Теми: Актуализиране на понятията: Промишлени аварии; Природни бедствия;
Пожар; Терористични атаки; Катастрофи; Стихийни природни бедствия; Пожар
в сградата на училището; Тероризъм и
катастрофи; Запознаване с основните задължения на органите на ръководство
на ГД „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – ГДПБЗН и на Държавния
инспекторат по извънредни ситуаии в Румъния; Формирования за провеждане на
спасителни и неотложни аварийно-спасителни дейности; Обявяване на бедствено
положение; Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението на
територията на Република България и в
Румъния; Необходимост от организиране
и провеждане на превантивна дейност с
училищния административен персонал
при възникване на природни бедствия, пожар или извънредни ситуации в училище.

ловия на труд и при бедствени ситуации
в училище: на директора на училището;
на помощник-директорите по адмистративно-стопанската и учебната дейност; на
лицето, осигуряващо координация и контрол за безопасни условия на труд; на администратор на база данни; на учителите
и класния ръководител; на домакина; на
чистачите; на учениците; на родителите.
Планиране и анализиране на вътрешните
правила и изисквания за защита при природни бедствия – земетресение. Планиране и анализиране на вътрешните правила
и изисквания за противопожарна безопасност. Изисквания за безопасност при експлоатация на електрически уреди, съоръжения, инсталации. Планиране и анализиране на изискванията към съоръженията с
повишена опасност. Създаване на училищни екипи за действия при БАК – командни
щабове, доброволчески екипи, логистични екипи, комуникационни екипи и други.
Оценка на капацитета за допълнително
обучение и извънкласни дейности. Планиране на допълнително обучение. Експлоатацията на отоплителните инсталации.
Правила и изисквания за безопасна работа
с машини, инструменти и съоръжения в
учебните кабинети и работилници. Изисквания за безопасност при организирано
придвижване на ученици и друг персонал
като пешеходци, велосипедисти, пътници
в транспортни средства, при извънучилищни мероприятия и ученически екскурзии. Работно облекло и лични предпазни
средства. Наказателна отговорност, съгласно Кодекса на труда при неизпълнение на задълженията по безопасни условия на труд в училище.

Раздел 2. Запознаване с някои норма
тивни актове за защита на население
то от бедствия, извънредни ситуации
и осигуряване на здравословни и безо
пасни условия на възпитание, обучение
и труд в училище.
Раздел 3. Планиране на защитната дей
ност в училище и управление на риска
при бедствени ситуации. Създаване на
училищни комитети за действия при
БАК. Планиране на обучението и извън
класните дейности в училище.
Теми: Планиране на дейността за защита
при бедствени ситуации в училище. Задължения и отговорности на длъжностното лице - орган по пожаробезопасност и
природни бедствия в училище. Оценка на
риска – анализ на силните и слабите страни, възможностите, капацитета, заплахите. Анализ и оценка на наличните ресурси. Задължения, отговорности и права
на длъжностните лица за осигуряване и
спазване на здравословни и безопасни ус-

Раздел 4. Планиране на действия за
евакуация при бедствие в училище и
оказване на първа долекарска помощ.
Теми: Планиране на действията за евакуация при пожар, земетресение и аварийна
ситуация в училище. Пакет от документи.
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видовете бедствени ситуации, в които
може да изпадне човек;

Планиране на задълженията на постоянните комисии и отговорностите на длъжностните лица за евакуация при възникване на пожар, земетресение или аварийна
ситуация през работно време в обекта.
Технология за боравене/работа (за всеки ученик, учител, служител, работник)
с пожаротехническите средства и съоръженията за гасене на пожари в училище.
Техники за оказване на първа долекарска
помощ при увреждане на здравето при работа.

 Да работят и боравят със специализирана научна, правна и методическа литература;
 Да умеят да описват отделните видове бедствия, в които могат да изпаднат
учащите в критични ситуации;
 Да познават основните нормативни документи, свързани със защита на населението при извънредни ситуации;

Раздел 5. Училищна обучителна дей
ност за осигуряване на здравословни ус
ловия на труд, безопасност при природ
но бедствие и противопожарна охрана.

 Да характеризират организацията и
дейността на формированията за гражданска защита, отговарящи за предотвратяването и ликвидирането на последствията от бедствия;

Теми: Технология на обучение при провеждане на инструктаж за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
и бедствена ситуация в училище. Видове
инструктажи, програма за провеждане на
инструктаж на работното място и пакет
документи. Технология на обучение при
провеждане на периодично учение на персонала и възпитание на ученици по безопасност и противопожарна охрана в училище. Технология на обучение на ученици и
служители при провеждане на практическо учение за евакуация при пожар, природно бедствие или критична ситуация в
училище.

 Да умеят да планират дейността и
действията за защита при бедствени
ситуации в училище;
 Да умеят да анализират вътрешните
правила и изисквания за защита при
природни бедствия и изискванията за
противопожарна безопасност в училище;
 Да конкретизират същността, целите,
принципите и видовете инструктаж и
начин на провеждане в училище;
 Да умеят да оказват първа долекарска
помощ и подкрепа на жертви, претърпели бедствия в учебното заведение;

V.	ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ
ОБУЧЕНИЕТО

 Да умеят практически, като длъжностни лица, да прилат методиката за провеждане на обучение по превенция при
бедствени ситуации и противопожарна
безопасност с ученици;

 Да осмислят необходимостта от извършване на превантивна подготовка
по бедствия и кризи в училище;
 Да използват правилно терминологията, отнасяща се до защита на населението при бедствия;

 Да прилагат технологията на обучение
за провеждане на периодично практическо учение на персонала и учениците
по безопасност и противопожарна ох-

 Да разширяват и надграждат научните си познания и умения в областта на
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рана и евакуация при пожар, природно
бедствие или друга критична ситуация
в училище;
 Да умеят да извършват ефективна
вербална и невербална комуникация
с колеги и ученици за превенция по
бедствия и извънредни ситуации в училищната общност.
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УЧЕБНА ПРОГРАМА

за обучение на учители методисти,
които да бъдат методически ресурс за обучението
по защита от бедствия и аварии в училище
хорариум: 2 дни/16 уч. часа

учебния материал за учениците и други
дидактически материали; да оказват методически контрол и оценка на дейността
на преподавателите.

І.	ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО
Провеждането на превантивна дейност по
безопасност и защита на учащите при възникване на бедствие, пожар, кризи или
извънредна ситуация е желателно да бъде
приоритет на всяко училищно ръководство.
Необходимо е да има подготвени специалисти, които извършват специализирана
методическа помощ на училите във всяко
училище за провеждане на ефективен процес на обучение и възпитание на учениците
от прогимназиалния етап на образование с
цел намаляване на риска от бедствия и минимизиране на отрицателните последици.
Ресурсната обезпеченост и мотивацията на
учителите, като фактор за провеждане на
превантивна дейност при бедствени ситуации с учащи, е от първостепенно значение
за успешно провеждане на учебно-възпитателната работа в училище.

Учебната програма определя целите и
задачите на обучение, образователното
съдържание и приоритетите в методическата подготовка на учителите методици
за превантивна дейност при бедствени
ситуации в училище. Програмното съдържание предпоставя разнообразни възможности за професионално и личностно
развитие на педагозите, активно участие
по проблемите на обучение на ученици в
сферата на бедствени ситуации в училище
с европейско измерение.
Учебната програма се съсредоточава върху професионално-личностната и педагогическа подготовка на учителите - бъдещ
методически ресурс в училище, които
желаят да повишат своя дидактически и
методически капацитет за извършване на
отговорна методическа подкрепа на ръководителите на доброволчески клуб.

Учебната програма е предназначена за
обучението на учители, които да бъдат
методически ресурс и да извършват подготовка и оказват компетентна и ефективна методическа помощ при обучението на
учащи по бедствена ситуация в училище.
Учителите методици се подготвят как да
популяризират това специфично обучение
пред колеги учители, ученици и родители;
как да подпомогнат и мотивират учителите да бъдат ръководители на доброволчески клуб в училище, да работят в екип, да
разработят годишното разпределение на

Образователното съдържание в учебната програма е подчинено на философията
за дидактическа и логическа последователност и поетапно усвояване на изучаваната материя. Съдържанието на учебната
програма включва аспектите и оперативните проблеми в дейността при организиране и реализиране на обучението на ученици по бедствени ситуации в училище.
Това дава възможност на обучаваните да
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фесионални компетенции и развити интелектуални и волеви качества и способност
за оказване на методическа помощ на ръководителите на доброволчески клуб при
обучението на ученици от прогимназиалния етап, свързана с превенцията, сигурността, защитата на населението от бедствия.

приложат на практика получените знания
за оперативен мениджмънт на обучението и им посочва конкретни технологии за
приложение на методическите знания в
педагогическата практика.
Обучението е насочено за оптимално реализиране и хармонизиране на методическата подготовка на бъдещите експерти методици, подпомагащи дейността на
ръководителите на доброволчески клуб
по бедствия и кризи в училище. Аргументирано е формирането на необходимите
професионални компетенции на учителите като бъдещ методически ресурс - лидери и специалисти, за извършване на базова подготовка и оказване на съпътстваща
методическа помощ чрез надграждане и
разширяване на методическите знания и
умения на ръководителите на доброволчески клубове при тяхното създаване, организиране и реализиране като извънкласна
дейност.

Стратегическата цел на учебната програма е насочена към повишаване на капацитета и получаване на базова компетентност, знания и умения на бъдещите
учители методици, които да оказват методическа помощ при обучението на ученици в областта на защита на населението
при бедствия, аварии и катастрофи.
Основната цел на учебната програма е
да формулира целите на обучение, да систематизира образователното съдържание
и да проектира подготовката на учители,
които да бъдат методически ресурс при
организиране на доброволчески клубове в
училище и имат отношение към проблематиката, отнасяща се до превенция на учащите по бедствени ситуации.

По време на обучението участниците в семинара се запознават на теоретично ниво
с превенцията и организацията по безопасност при бедствени ситуации в училище, с основните нормативни документи за
осигуряване на здравословни условия на
обучение, възпитание и труд в училищната общност. Изучават методиката и технологията на обучението по превантивна
дейност при бедствени ситуации с ученици в прогимназиален етап на образование,
съобразно вида и формата на училищна
подготовка. Подготвят се да оказват методическа помощ на колегите, обучаващи
ученици по бедствия и кризи в училище.
Практикумът активизира обучаваните да
се упражняват в предварителната подготовка на част от методическите материали, които ще им бъдат в помощ при бъдещата им дейност.

Крайната цел на учебната програма е
участниците в семинара да разширят своите познания и да усвоят необходимата
база информация за осъществяване на
превантивна методическа работа с учители и ученици в създаваните доброволчески клубове за защита и намаляване на
риска от бедствия и други критични ситуации като извънкласна дейност в училище.
Учебната програма дава възможност на
учителите методици да формират професионални компетенции, умения и опит
за извършване на методическа работа с
учители и учащи в доброволчески клуб
като извънкласна дейност. За активността
на обучаваните в семинара се предвижда използването на интерактивни методи
и организирането на проблемно обучение с цел формиране на организаторски

В резултат от участието си в семинара и
обучението учителите методици се очертават като специалисти с обогатени про-
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волчески клубове в училище и обучението на ученици в тях.

умения, комуникативност и ориентиране
в бъдещата им практическа работа. Също
така участниците в обучението повишават
своя методически капацитет за успешно
реализиране на процеса на обучение по
бедствени ситуации и кризи с ученици от
прогимназиалния етап на образование.

Постигането на основната цел на обучение може да се осъществи чрез изпълнението на следните задачи:
 Да се усвояват основните теоретични
познания и нормативни изисквания за
извършване на обучение на учители и
ученици при екстремни ситуации в училище;

ІІ.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА
ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението на учителите, които да бъдат методически ресурс
и да подпомагат работата на ръководителите на доброволчески клуб по бедствия в
училище, се съсредоточава върху тяхната
квалификация и получаването на добра
теоретическа и практическа подготовка за
извършване на компетентна методическа
помощ и подкрепа. Целите на обучение се
съсредоточават върху това обучаваните
да развият практически умения и опит да
прилагат научената теория в практиката и
да придобият професионална компетентност за извършване на мониторинг.

 Да се запознаят с дейността на органите, отговарящи за защита на населението при пожари, природни бедствия и
катастрофи;
 Да знаят основните задължения, отговорности и професионално-личностни
качества и способности да бъдеш учител методик по бедствия и кризи в училище;
 Да усвоят методиката на обучение на
ученици от прогимназиалния етап на
образование при извънредни ситуации
в учебното заведение;

Целите на обучение, заложени в семинара, са:

 Да се усвояват основните форми, методи и средства на обучение за осъществяване на учебно-възпитателната
и познавателна дейност по безопасност
при бедствия;

1.	Изясняване на необходимостта от професионална методическа подготовка
на специалисти учители, които да бъдат методически ресурс и да подпомагат работата на ръководителите на
доброволчески клуб в училище по бедствия и критични произшествия.

 Да се въведат и ориентират в практическата специфика на обучението
на ръководителите на доброволчески
клуб и на учениците.

2.	Запознаване на обучаваните с основните задължения и отговорности, които
имат като учители методици.

ІІІ.	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

3.	Стимулиране на личната професионална активност на учителите да бъдат методически ресурс в училище за
защитата на населението и учащите
от пожари, природни бедствия и др.
и създаване и организиране на добро-

В съответствие със спецификата на планираното образователно съдържание за
обучение на учителите, като методически
ресурс в училище за защита и самозащита
при природни бедствия, катастрофа или
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манието на обучаваните учители – бъдещи
методици на ръководителите на доброволчески клуб в училище, чрез участието
им в двудневен обучителен семинар.

извънредни ситуации в учебното заведение, е предвидено участието им в двудневен семинар.
Образователното съдържание в учебната
програма е разработено в съответствие
с броя учебни часове, предвидени в семинара. Предвидени са минимален брой
учебни часове (х 45 мин), които трябва да
се спазват.

Учебното съдържание е систематизирано в седем тематични раздела. За всеки
раздел в учебната програма са планирани
примерни теми на обучение и определен
минимален брой учебни часове и на самия
обучител за реализиране на ефективна
учебна дейност.

Поради разнообразната по съдържание
образователна проблематика на обучителите се предоставя възможността да
преценят колко учебни часа да отделят за
всеки тематичен раздел и за всяка тема на
обучение.

Структурираното учебно съдържание
е съобразено с теоретико-практическите
знания, които се дават на учителите като
методически ресурс в училище по бедствени ситуации и кризи. Придобитите
знания са основа за прилагане на методически подход на обучение като актуален
за наблюдение и оценяване на работата
на учителите ръководители на доброволчески клуб по бедствия в училище.

Препоръчва се обучителите да отделят
специално внимание на практикума в семинара, а разработените материали да
бъдат в тяхната бъдеща работа. Желателно е учебните часове в практикума да се
организират и проведат като консултации
и събеседване за оказване на методическа подкрепа.

Обхватът на изучавания учебен материал в семинара се съсредоточава върху предизвикателствата в работата на учителите
като методически ресурс. Предложеното
за възприемане и усвояване съдържание
може да бъде променяно, обогатявано
или съкращавано, съобразено с очакванията, практико-познавателните изисквания
и желания на участниците в семинара.

Обучението се реализира в 2 учебни дни
х 8 учебни часа = 16 учебни часа.
Общ брой: 16 учебни часа.

ІV. ОБРАЗОВАТЕЛНО
СЪДЪРЖАНИЕ
Систематизираното образователно съдържание в учебната програма насочва вни-

№
по
ред
1.

Наименование
на тематичните раздели
I. Теоретични основи на защита на населението при възникване на
природни бедствия, извънредни ситуации и организация и дейност
на органите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ в
България и на органите на държавния инспекторат по извънредни
ситуации в Румъния
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2.

II. Задължения и отговорности на педагозите - методически ресурс
(методик) по превантивна дейност при възникване на природни бедствия, пожар или извънредни ситуации в училище.

2

3.

III. Запознаване с някои нормативни актове за защита на населението от бедствия, извънредни ситуации и катастрофи.

2

4.

IV. Дизайн на обучението по превантивна дейност при защита при
бедствени ситуации в училище.

2

5.

V. Организация на обучението по превантивна дейност при бедствени ситуации в училище.

2

6.

VI. Дидактически категории в обучението по превантивна дейност
при бедствени ситуации в училище.

2

7.

VII. Методически практикум на участниците в обучението.

4

Общ брой часове

16

1. Теоретични основи на защита на
населението при възникване на при
родни бедствия, извънредни ситуации
и организация и дейност на органите
на „Пожарна безопасност и защита на
населението“ и на Държавния инспек
торат по извънредни ситуациии в Ру
мъния.

2. Задължения и отговорности на педа
гозите методически ресурс (методик)
по превантивна дейност при възниква
не на природни бедствия, пожар или из
вънредни ситуации в училище.
1.	Необходимост от организиране и провеждане на обучение на учителите
като методически ресурс (методик) по
превантивна дейност при възникване
на природни бедствия, пожар или извънредни ситуации в училище.

1.	Актуализиране на понятията: промишлени аварии, природни бедствия, пожар,
терористични атаки, катастрофи и др.
2.	Стихийни природни бедствия. Пожар в
сградата на училището. Тероризъм и
катастрофи.

2.	Задължения и отговорности на методика при оказване на системна методическа помощ на учителите (ръководители).

3.	Запознаване с основните задължения на
органите на ръководство на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – (ГДПБЗН) и на ръководството на
държавния инспекторат по извънредни
ситуации в Румъния. Формирования за
провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-спасителни дейности.

3. Подбор на учители (ръководители),
обучаващи ученици в прогимназиален
етап на образование при защита при
бедствени ситуации в училище.
4. Форми на методическо взаимодействие между методика и учителите (консултации, работни срещи, дискусии,
практикуми, семинари и онлайн презентации – като част от общата екипна
дейност на всички специалисти).

3.	Обявяване на бедствено положение.
Сигнали за ранно предупреждение и
оповестяване на населението на територията на Република България и на
Република Румъния.

5.	Контролът или самоконтролът на учи-
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ред формата на обучение при защита
при бедствени ситуации в прогимназиален етап на образование.

теля при защита при бедствени ситуации в училище.
3. Запознаване с някои нормативни
актове за защита на населението от
бедствия, извънредни ситуации и ка
тастрофи.

4.	Създаване на благоприятна учебна
среда.
6. Дидактически категории в обучени
ето по превантивна дейност при бед
ствени ситуации в училище.

4. Дизайн на обучението по превантив
на дейност при защита при бедствени
ситуации в училище.

1. Форми на обучение: в раздел А – задължителни учебни часове (задължителна подготовка - ЗП): Час на класа
5.-7. клас; в раздел В - факултативни
учебни часове (свободноизбираема
подготовка - СИП): „Защита при бедствени ситуации в училище“; класни
и групови неурочни форми на обучение
- извънкласна дейност: Клуб „Безопасност при природно бедствие и
противопожарна охрана в училище“.

1.	Теоретични аспекти на дизайна на обучение. Институционалност на обучението.
2.	Субекти на възпитанието и обучението по превантивна дейност при защита при бедствени ситуации в училище.
Мотивация и привличане на учащите в
обучението.
3.	Състав и структура на учебното съдържание.

2. Методи и средства на обучение:

4.	Концептуални основи на учебната програма при бедствени ситуации в училище в прогимназиалния етап.

Препоръчително е приоритетнота използване на активни методи, като например:
 казус;

5. Планиране на обучението.

 решаване на проблеми;

5. Организация на обучението по пре
вантивна дейност при бедствени си
туации в училище.

 мозъчна атака;
 симулация;

1.	Технология на обучението по превантивна дейност при бедствени ситуации
с ученици в прогимназиален етап на
образование съобразно вида и формата на училищна подготовка.

 наблюдение;
 анализ на съдържанието.
Начини на работа с учениците:

2. Принципите в организацията на обучението. Възпитателният процес в обучението. Формиране на базови знания
на учащите и изграждане на култура
на безопасност в поведението при бедствени ситуации в училище.

 работа в екип/дейности по групи;
 посещения в институции;
 отворени дискусии по дадени теми;
 симулиране на извънредни ситуации,
взаимоотношения между ученици и
хора в неравностойно положение с

3.	Разпределение на учебното време спо-
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7.	Технология на боравене/работа на
ученик с пожаротехническите средства
и съоръженията за гасене на пожари в
училище.

представители на съответните институции, способни да ги подкрепят.
Препоръчва се също така използването на
ресурси и дидактични инструменти, като
например: рисунки, видеоклипове, слайдове, филми.

V.	ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ
ОБУЧЕНИЕТО

3. Видове организационно-възпитателни
дейности (учебна, практическа, игрова, художествена, творческа, конструктивна и др.) и мероприятия. Разпределяне на участниците по екипи
(по двама) за провеждане на практическа дейност.

 Да осмислят необходимостта от извършване на превантивна подготовка
на ученици от прогимназиалния етап
на образование по бедствия и кризи в
училище;
 Да проявяват готовност и стремеж към
учене през целия живот по проблемите
на обучение на учащи при бедствени
ситуации в училище;

7. Методически практикум на участни
ците в обучението.
1. Методическо планиране за провеждане на организационно-възпитателните
дейности в Час на класа 5.-7. клас.

 Да използват правилно терминологията, отнасяща се до защита на населението при бедствия;

2. Методическо проектиране за провеждане на организационно-възпитателните дейности във факултативни учебни часове (свободноизбираема подготовка - СИП) „Защита при бедствени
ситуации в училище“.

 Да разширяват и надграждат научните си познания и умения в областта на
видовете бедствени ситуации, в които
може да изпадне човек;
 Да познава основните положения на
нормативните документи, регламентиращи организацията и средствата за
извършване на аварийно-спасителни
дейности;

3. Представяне на техники за оказване на
първа долекарска помощ при увреждане на здравето на ученици.
4.	Организация на училищна популяризаторска работа по превантивна дейност
при бедствени ситуации в училище.

 Да характеризират организацията и
дейността на формированията на гражданска защита, отговаряща за предотвратяването и ликвидирането на последствията от бедствия;

5. Методическо планиране за провеждане на организационно-възпитателните
дейности при организиране и провеждане на извънкласна дейност - Клуб
„Безопасност при природно бедствие и
противопожарна охрана в училище“.

 Да познават добре училищната документация, отнасяща се до планиране
дейността и действията за защита при
бедствени ситуации в училище;

6.	Технология на обучение на ученици при
провеждане на практическо учение за
евакуация при пожар, природно бедствие или критична ситуация в училище.

 Да умеят да анализират вътрешните
правила за защита при природни бедствия и изискванията за противопожар-
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на безопасност в училище;

 Да подпомагат методически учителите
ръководители на доброволчески клубове по бедствия и кризи в училище;

 Да познават и спазват правилата за
здравословен и безопасен труд;

 Да познават добре методиката на обучението по превантивна дейност за намаляване на риска и защита при бедствени ситуации в училище;

 Да познават същността и причините за
възникване на инцидентите, злополуките, авариите, бедствията и катастрофите;

 Да умеят да прилагат методиката за
провеждане на обучение по превенция
при бедствени ситуации и противопожарна безопасност с ученици;

 Да умеят да разпознават предназначението, реда за използване и ефективността на колективните и индивидуалните средства за защита;

 Да познават добре състава и структурата на учебното съдържание при обучението на ученици от прогимназиалния
етап на образование в доброволчески
клуб по превантивна дейност за намаляване на риска и защита при бедствени ситуации в училище;

 Да познават добре предназначението,
техническите характеристики, устройството и експлоатацията, принципа на
действие на средствата за аварийноспасителната техника при бедствени
ситуации в училище;
 Да познават специфичните аварийноспасителни дейности при евакуацията
на учащите от сградата на училището
при бедствия;

 Да умеят да открояват методическите
специфики, заложени в концептуалните основи на учебната програма на
доброволчески клуб в прогимназиалния етап на образование за защита при
бедствени ситуации, като извънкласна
дейност в училище;

 Да използват ефективно и рационално информационни и комуникационни
технологии, да ползват справочна документация и информация;

 Да умеят да конкретизират целите на
обучение и възпитание за учениците в
доброволческия клуб;

 Да притежават фундаментална техническа подготовка и знания в областта
на защитата на населението от бедствия, аварии и катастрофи;

 Да умеят да планират (видове планове)
процеса на обучение в доброволческия
клуб;

 Да организират ефективното функциониране на системата на обучение в
училище за превенция при бедствия с
учащи;

 Да познават методите за планиране
на обучението на учащи по бедствия в
училище;

 Да формират умения за създаване и
организиране на доброволчески клуб
„Безопасност при природно бедствие
и противопожарна охрана в училище“
или „Млад спасител“ в училище като
извънкласна дейност;

 Да умеят да прилагат разнообразни дидактически и методически варианти в
технологията на обучение по превантивна дейност при бедствени ситуации
с ученици в прогимназиален етап на
образование в доброволчески клуб;
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 Да съдействат за повишаване качеството на обучение при защита на населението при бедствия и катастрофи;

 Да прилагат технологията на обучение
за провеждане на периодично практическо учение на учениците по безопасност и противопожарна охрана и евакуация при пожар, природно бедствие или
друга критична ситуация в училище;

 Да провеждат изследователска дейност, да дават оценки и предложения
за ефективна методическа работа за
защита на учащите от бедствия в училище;

 Да познават и прилагат комплекса от
организационно-технически мероприятия в училищната методическа дейност
по превенция при бедствия, кризи и
катастрофи;

 Да проявяват инициативност и педагогическо творчество в подкрепа на
работата на ръководителите на доброволчески клубове в училище;

 Да умеят да извършват предварителна
подготовка и да създават организация
за провеждане на ученическо състезание по бедствени ситуации в училище;

 Да умеят да извършват ефективна
вербална и невербална комуникация
с колеги и ученици за превенция по
бедствия и извънредни ситуации в училищната общност.

 Да умеят да оказват първа долекарска
помощ и подкрепа на жертви, претърпели бедствия в учебното заведение;
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УЧЕБНА ПРОГРАМА

за обучение на ръководители на
доброволчески клубове по бедствия и аварии
в прогимназиален етап на образование
хорариум: 4 дни/32 уч. часа

І.	ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА
УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

телите - бъдещи ръководители на доброволчески клубове, е интегрирано: теория
и практика, и обхваща един общообразователен минимум в методическата им
подготовка.

Жертвите и пострадалите при природни
бедствия, пожари и катастрофи през последните години нарастват. Все повече
нарастват и опасностите, свързани с извършване на терористични актове. Това
изисква специализирано обучение на служителите на всички професионални нива
в организациите, за да се осигурят здравословни и безопасни условия на труд.
Обучаването на учители и ученици по безопасност и опазване на живота и здравето
в училищната общност има изключителна
практическа значимост. Извършването на
превантивна обучителна дейност за осигуряване на населението на защита при
бедствени ситуации е съществен елемент
от цялостната съвременна образователна
дейност на учащите.

Структурата на учебната програма е подчинена на дидактическото изискване в
началото на обучението да се усвои от
ръководителя на доброволческия клуб
тази част от научната информация, която служи като основа за придобиване на
професионални компетенции в методиката на обучение на ученици в 5.-7. клас по
извънредни (бедствени) ситуации като допълнителна подготовка (извънкласна дейност) в училище.
Стратегическата цел на учебната програма се съсредоточава върху професионално-личностната и педагогическа подготовка на учителите, които желаят да повишат
своя дидактически и методически капацитет за организиране на доброволчески
клубове в училище и имат отношение към
проблематиката, отнасяща се до превенция на учащите по бедствени ситуации.

Учебната програма е предназначена за
четиридневно обучение на учители, които да бъдат ръководители на доброволчески клубове по бедствия и аварии
в прогимназиален етап на образование.
Ръководителите на доброволческите клубове извършват теоретико-практическа
превантивна подготовка на учениците от
5.-7. клас за оказване на компетентна и
ефективна помощ, защита и самозащита
при бедствена ситуация в училище.

Учебната програма трябва да формулира
целите на обучение, да систематизира
образователното съдържание и да проектира теоретико-практическата подготовка
на учителите за провеждане на ефективен
процес на обучение и възпитание на учениците от прогимназиалния етап на образование по провеждане на превантивна
дейност за безопасност и защита на уча-

Учебната програма се реализира в рамките на 32 учебни часа чрез четиридневен
обучителен семинар. Обучението на учи-
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теоретическа и практическа подготовка,
повишаването на методическия капацитет
и усъвършенстване на професионалните
им компетенции за успешно реализиране
на процеса на обучение с ученици от прогимназиалния етап на образование като
допълнителна подготовка (извънкласна
дейност) в училище.

щите в училище при възникване на бедствие, пожар, кризи или извънредна ситуация.
Крайната цел на учебната програма е учителите - участници в семинара, да разширят своите познания и да усвоят необходимата научна информация като теоретичен
базис в сферата на защита на населението
при природни бедствия, пожари, тероризъм и пр. в училище и да формират професионални компетенции, умения и опит за
извършване на методическа работа с учащи в доброволчески клуб като допълнителна подготовка (извънкласна дейност).

Целите на обучение, заложени в семинара, са:
1.	Изясняване на необходимостта от професионална методическа подготовка
на учителите ръководители на доброволчески клуб в училище по бедствия
и критични произшествия.

За активното участие на обучаваните учители в семинара е предвидено учебната
дейност да се организира чрез проблемно
поставяне, анализиране на кризисни ситуации в училище и изясняване на изучаваното от учениците учебно съдържание
в доброволческия клуб. При голяма част
от темите на обучение в отделните тематични раздели е редно да се прилагат
интерактивни методи на обучение с цел
изграждане на практически умения и опит
за ориентиране в бъдещата методическа
дейност на учителя. От друга страна, аргументира се развиването на творческото
мислене, методическата инициативност,
формирането на организаторски умения,
готовност за работа в екип с колегите методици и педагогическото майсторство на
учителя за оказване на ефективна превантивна помощ при обучението на ученици
по кризи, бедствия и извънредни ситуации в училищната общност.

2.	Запознаване на обучаваните с теоретичната и методическа проблематиката, отнасяща се до обучението на ученици в доброволчески клуб за защита
на населението от пожари, природни
бедствия и др.
3.	Стимулиране на личната професионална активност на учителите за създаване и организиране на такива клубове в
училище.
Постигането на основната цел на обучение може да се осъществи чрез изпълнението на следните задачи:
 Да се усвояват основните теоретични
познания и нормативни изисквания за
извършване на обучение на ученици
при извънредни (екстремни) ситуации
в училище;
 Да се запознаят с дейността на органите, отговарящи за защита на населението при пожари, природни бедствия и
катастрофи;

ІІ.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА
ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението на ръководителите на доброволчески клуб по бедствия в училище се съсредоточава върху
квалификацията и получаването на добра

 Да се усвои методиката на обучение на
ученици от прогимназиалния етап на
образование при извънредни ситуации
в учебното заведение;
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– бъдещи ръководители на доброволчески
клуб в училище, към усвояваната проблематика чрез участието им в четиридневен
обучителен семинар.

 Да се усвоят основните форми, методи
и средства на обучение за осъществяване на учебно-възпитателната и познавателна дейност по безопасност при
бедствия;

Конструираното образователно съдържание осигурява широки възможности за теоретична и практическа работа, тъй като
овладяваната проблематика обхваща разнообразни познавателни области. Учебното съдържание в програмата обхваща
овладяването на комплексни дидактически и методически знания и умения от
ръководителите на доброволчески клуб в
училище.

 Да се въведат и ориентират в практическата специфика на обучението на
учениците, вкл. с използване на сайта на проекта за мрежови инициативи,
развитие на доброволчеството, подготовка за провеждане на ученически
състезания и практически учения.

ІІІ.	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Образователното съдържание е структурирано в 9 взаимосвързани тематични
раздела. Последният тематичен раздел е
обособен като практикум за участниците в
обучението и той обхваща 8 учебни часа.
Във всеки раздел примерните теми на обучение са групирани съобразно методиката
на обучение по бедствени ситуации в училище в тяхната методическа последователност и логическа връзка.

В съответствие със спецификата на планираното образователно съдържание за
обучение на учителите – ръководители на
доброволчески клуб за защита и самозащита при природни бедствия, катастрофа
или извънредни ситуации в учебното заведение е предвидено участието им в четиридневен семинар.
Учебната програма е разработена в съответствие с броя учебни часове, предвидени в обучителния семинар. Предвидени са
минимален брой учебни часове (х 45 мин),
които трябва да се спазват. Разпределянето на учебните часове за всяка тема на
обучение се извършва от обучителя.

Названията на тематичните раздели са
обобщени заглавия на изучавания учебен
материал. За всеки раздел са посочени
примерни теми на обучение и минимален
брой учебни часове.
Начинът на структуриране на изучаваните теми на обучение, съобразно посочения тематичен обхват на раздела,
подсигурява и конкретизира плавното и
равномерно разпределение на учебното
съдържание в семинара. Представените
теми на обучение проектират възможност
за разширяване и допълване по преценка
на обучителя и желанията на участниците
в семинара.

Обучението се реализира в 4 учебни дни х
8 учебни часа = 32 учебни часа.
Общ брой: 32 учебни часа.

ІV.	ОБРАЗОВАТЕЛНО
СЪДЪРЖАНИЕ
Систематизираното образователно съдържание в учебната програма има комплексно-интегративен характер. То насочва вниманието на обучаваните учители
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№
по
ред

Наименование
на тематичните раздели

Брой
учебни
часове

1.

I. Теоретични основи на защита на населението при промишлени аварии, природни бедствия, извънредни ситуации и катастрофи.

2

2.

II. Организация и дейност на органите за управление и на формированията за защита на населението при възникване на бедствия, пожари и
катастрофи.

2

3.

III. Запознаване с някои нормативни документи за защита на населението при бедствено положение и извънредни ситуации.

5

4.

IV. Методика на обучението по превантивна дейност (за намаляване на
риска и защита) при бедствия и извънредни ситуации в училище.

4

5.

V. Методика на допълнителната подготовка (извънкласната дейност) по
превенция за намаляване на риска и защита при бедствени ситуации в
училище в прогимназиалния етап.

2

6.

VI. Учебното съдържание в обучението в доброволческия клуб за защита при бедствени ситуации в училище.

2

7.

VII. Дидактически категории в обучението по превантивна дейност за
намаляване на риска и защита при бедствени ситуации в училище.

4

8.

VIII. Организация на обучението в доброволчески клуб в прогимназиалния етап на образование по превантивна дейност за намаляване на
риска и защита при бедствени ситуации в училище.

2

9.

IX. Практикум на участниците в обучението.

8

Общ брой часове

32
защита на населението при възниква
не на бедствия, пожари и катастрофи.

I. Теоретични основи на защита на на
селението при промишлени аварии,
природни бедствия, извънредни ситуа
ции и катастрофи.

1.	Запознаване с основните задължения
на държавните органи на ръководството на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) за България и инспектората по извънредни
ситуации в Румъния.

1.	Актуализиране и дефиниране на понятията по бедствия и извънредни ситуации.
2.	Стихийни природни бедствия.

2. Формирования за провеждане на пожарогасителни и неотложни аварийноспасителни дейности. Единна спасителна система.

3. Противопожарна култура. Правила за
пожарна безопасност.
4. Промишлени аварии, тероризъм и катастрофи.

3.	Обявяване на бедствено положение.
Сигнали за ранно предупреждение и
оповестяване на населението на тери-

II. Организация и дейност на органите
за управление и на формированията за
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торията на Република България и на
Република Румъния.

3.	Интегративна ориентация на обучението при бедствени ситуации в училище.

III. Запознаване с някои нормативни
документи за защита на населението
при бедствено положение и извънредни
ситуации.

4. Процесът на обучение по бедствия и
извънредни ситуации в училище.
5. Форми на организация на обучението в
училище

1.	Нормативни документи.

V. Методика на допълнителната под
готовка (извънкласната дейност) по
превенция за намаляване на риска и за
щита при бедствени ситуации в учили
ще в прогимназиалния етап.

2.	Стратегически документи.
3.	Общински документи: Общински наредби за действия при възникване на
бедствия, аварии и катастрофи; общински планове за защита при бедствия на
територията на общината, за провеждане на евакуация и разсредоточаване
при бедствия и аварии на територията
на общината.

1. Методическа характеристика на допълнителната подготовка (извънкласната дейност) в прогимназиалния етап
на образование. Видове допълнителни
(извънкласни) форми на обучение за
защита при бедствени ситуации в училище.

4.	Нормативни документи на МОН в България.

2. Място и значение на учебния предмет
„Превантивна дейност при бедствия и
извънредни ситуации“ като допълнителна подготовка (извънкласна дейност) в училище.

5.	Нормативни документи на Министерството на образованието в Румъния.
6.	Училищни документи: Училищен правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание,
обучение и труд; Училищен план за
действия при бедствени ситуации (на
основание на чл. 36 от Закона за защита при бедствия); Училищна схема за
план на евакуация при бедствие според етажите в училище.

3.	Създаване и организиране на доброволчески клуб по бедствия и извънредни ситуации в училище като извънкласна дейност. Мотивация и привличане
на учащите в обучението (в клуба).
4.	Субекти на възпитанието и обучението по превантивна дейност при защита
при бедствени ситуации в училище.

IV. Методика на обучението по преван
тивна дейност (за намаляване на риска
и защита) при бедствия и извънредни
ситуации в училище.

5. Възпитателният процес в обучението.
Възпитание на учащите в доброволчески труд.

1. Предмет, обект, цел и задачи на методиката.

VI. Учебното съдържание в обучението
в доброволческия клуб за защита при
бедствени ситуации в училище.

2.	Цели и задачи на обучението при бедствени ситуации в училище в прогимназиалния етап.

1.	Същност и принципи за подбор на учебното съдържание.
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1.	Обучение при природни бедствия и реагиране в екстремна обстановка (спасяване от удавяне, земетресение и
пр.).

2.	Състав и структура на учебното съдържание.
3.	Концептуални основи на учебната програма на доброволчески клуб в прогимназиалния етап на образование за
защита при бедствени ситуации като
извънкласна дейност в училище.

2.	Обучение при промишлени аварии, химическо замърсяване и въздушна опасност.
3. Превенция за защита и самозащита при
терористичен акт.

4. Планиране на обучението.
VII. Дидактически категории в обуче
нието по превантивна дейност (за на
маляване на риска и защита) при бед
ствени ситуации в училище.

4.	Обучение по противопожарна безопасност и спасяване.
5. Провеждане на практическо обучение
за работа на ученик с пожаротехническите средства (кофпомпа, пожарогасител и др.) за гасене на пожар в училище.

1. Форми на обучение.
2. Методи на обучение.
3.	Средства на обучение.

6.	Начини на използване на защитни
средства и приспособления, средства
за сигнализация и маркировка за осигуряване на безопасност.

VIII. Организация на обучението в до
броволчески клуб в прогимназиалния
етап на образование по превантивна
дейност (за намаляване на риска и за
щита) при бедствени ситуации в учи
лище.

7.	Обучение на ученици при провеждане
на практическо учение за евакуация
при пожар, природно бедствие или
критична ситуация в училище.

1.	Организация на обучението в доброволчески клуб по превантивна дейност
при бедствени ситуации с ученици в
прогимназиален етап на образование.

8. Представяне на техники за оказване
на първа долекарска помощ и взаимопомощ при увреждане на здравето на
ученици.

2.	Организация на училищна популяризаторска работа по превантивна дейност
при бедствени ситуации в училище.

9. Подготовка и провеждане на ученическо състезание по бедствени ситуации
в училище.

3.	Създаване на благоприятна учебна
среда (кабинет и дидактически средства - материално осигуряване).

V.	ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ
ОБУЧЕНИЕТО

IX. Практикум на участниците в обуче
нието.

 Да осмислят необходимостта от извършване на превантивна подготовка
на ученици от прогимназиалния етап
на образование по бедствия и кризи в
училище;

Разпределяне на участниците по екипи
(по двама) за провеждане на практическа дейност (писмено разработване на
учебни занятия).
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„Безопасност при природно бедствие
и противопожарна охрана в училище“
или „Млад спасител“ в училище като
извънкласна дейност;

 Да използват правилно терминологията, отнасяща се до защита на населението при бедствия;
 Да разширяват и надграждат научните си познания и умения в областта на
видовете бедствени ситуации, в които
може да изпадне човек;

 Да познават добре състава и структурата на учебното съдържание при обучението на ученици от прогимназиалния
етап на образование в доброволчески
клуб по превантивна дейност за намаляване на риска и защита при бедствени ситуации в училище;

 Да работят и боравят със специализирана научна, правна и методическа литература;
 Да умеят да описват отделните видове бедствия, в които могат да изпаднат
учащите в критични ситуации;

 Да умеят да открояват методическите
специфики, заложени в концептуалните основи на учебната програма на доброволчески клуб в прогимназиалния
етап на образование, за защита при
бедствени ситуации като извънкласна
дейност в училище;

 Да познават основните нормативни документи, свързани със защита на населението при извънредни ситуации;
 Да характеризират организацията и
дейността на формированията на гражданска защита, отговаряща за предотвратяването и ликвидирането на последствията от бедствия;

 Да умеят да конкретизират целите на
обучение и възпитание за учениците в
доброволческия клуб;
 Да умеят да планират (видове планове)
процеса на обучение в доброволческия
клуб;

 Да познават добре училищната документация, отнасяща се до планиране
на дейността и действията за защита
при бедствени ситуации в училище;

 Да познават добре прилаганите дидактически категории в обучението по превантивна дейност за намаляване на риска при бедствени ситуации в училище;

 Да умеят да анализират вътрешните
правила за защита при природни бедствия и изискванията за противопожарна безопасност в училище;

 Да умеят да прилагат разнообразни дидактически и методически варианти в
технологията на обучение по превантивна дейност при бедствени ситуации
с ученици в прогимназиален етап на
образование в доброволчески клуб;

 Да познават добре методиката на обучението по превантивна дейност за намаляване на риска и защита при бедствени ситуации в училище;

 Да прилагат технологията на обучение
за провеждане на периодично практическо учение на учениците по безопасност и противопожарна охрана и
евакуация при пожар, природно бедствие или друга критична ситуация в
училище;

 Да умеят да прилагат методиката за
провеждане на обучение по превенция
при бедствени ситуации и противопожарна безопасност с ученици;
 Да формират умения за създаване и
организиране на доброволчески клуб

31

П р о е к т М р е ж а о т с и г у р н и у ч и л и щ а ● Сб о р н и к м а т е р и а л и

 Да умеят да провеждат инструктаж на
учениците по превенция при бедствени
ситуации в училище;

 наблюдение;

 Да умеят да извършват предварителна
подготовка и да създават организация
за провеждане на ученическо състезание по бедствени ситуации в училище;

Препоръчва се също така използването на
ресурси и дидактични инструменти, като
например:

 анализ на съдържанието.

 DVD, рисунки, видео, слайдове;

 Да умеят да провеждат практическо
обучение за работа на ученика с пожаротехническите средства (кофпомпа,
пожарогасител и др.) за гасене на пожар в училище и правилно да използват защитните средства и приспособления за осигуряване на безопасност
при бедствена ситуация;

 филми, които представляват различни
дебати;
 законодателни постери (на разположение на адрес: ...)
Препоръчва се оценяването да се извършва чрез различни методи, като например:

 Да умеят да оказват първа долекарска
помощ и подкрепа на жертви, претърпели бедствия в учебното заведение;

 фокус групи;
 предоставянето на граждански случаи (информация, видео, PowerPoint и
т.н.);

 Да умеят да извършват ефективна
вербална и невербална комуникация
с колеги и ученици за превенция по
бедствия и извънредни ситуации в училищната общност.

 симулации за защита срещу пожар, земетресения и наводнения.
Дейностите по оценката могат да се извършват индивидуално или в работните
групи. Като дидактичен подход използването на фокус групата е един от начините учениците да се включат в автентични
учебни ситуации.

VI. МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Предложените методически единици за
формиране на специфични компетенции,
предвидени в учебната програма, са:

Проектът е персонализирана дейност, която позволява свободно използване на придобитите знания в нов контекст. Готовият
продукт, резултат от работата по проекта,
създава у ученика доброволец усещане за
ползата от това, което прави. Така този
учебен контекст оценностява индивидуални характеристики (полови, културни и
др.), както и лични интереси.

 дебат;
 казус;
 обсъждане;
 изследване;
 решаване на проблеми;
 мозъчна атака;
 симулация (напр. информационно-осведомителни кампании);
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УЧЕБНА ПРОГРАМА

за обучение на училищни психолози и
педагогически съветници за работа с жертви
на бедствия в училищна общност
хорариум: 2 уч. дни/16 уч. часа

І.	ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА
УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

жертвата се пада на специалиста – училищен психолог или педагогически съветник. Той трябва да организира времето
и пространството, тъй като е посредник
между пострадалия (неговите близки) и
организациите, участващи в неотложните
аварийно-спасителни (възстановителни)
дейности. Важно е в създадената критична ситуация да изгради необходимата атмосфера на доверие, да установи успешна
междуличностна комуникация и да осигури ефективна подкрепа за подобряване
психологическото състояние на пострадалия ученик.

Преодоляването на последствията от преживени критични произшествия и бедствени ситуации (предизвикани от природата или човека) в училищната общност,
задължително включва кризисна психологическа интервенция като неотменна част
от грижите за душевното (психологическото/умственото) здраве на учащите. Оказването на психосоциална помощ или на
ранна интервенция на учащи, попаднали
в ситуацията на бедствие и претърпели психологически травми (шок, паника,
стрес, уплаха и пр.), е необходима навременна подкрепа още в първите минути, в
първите 24 часа или до един месец след
преживяното критично събитие.

Учебната програма е разработена върху
теоретико-приложните основи на науката
„Психология“ и най-вече от областта на
приложната психология – „Психология на
здравето“ и „Кризисна психология“, от
които подбира, систематизира и структурира образователното съдържание за
квалификация на училищни психолози и
педагогически съветници при оказване на
спешна психологическа помощ на пострадали при бедствени ситуации с учащи.

В специализираните научни публикации
незабавната професионална психологическа помощ и подкрепа на жертви, попаднали в екстремна ситуация, е приета
синонимната употреба на наименованието
„Кризисна психологическа интервенция“.
Тя се свързва с осигуряване на специализирана ефективна душевна подкрепа на
жертвите съобразно предизвиканите силни стресори, стабилизиране или прекъсване на нарастващия дистрес, реорганизация на начина на мислене и поведение на
индивида, на неговите емоции и действия
в конструктивен план.

Учебната програма концептуално отстоява в разработването си приемствената
връзка с научно-познавателната област
„Защита на населението от аварии, природни бедствия и опазване на околната
среда“ и действията на подразделенията
на Българската армия, Държавна агенция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) в условия, различни
от война, като неизземва, а допълва сис-

Основната отговорност за провеждане на
професионална психологическа работа с
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Систематизираното образователно съдържание в учебната програма е съобразено с професионалната квалификация и
специализация на училищните психолози и
педагогически съветници. Широкото разнообразие от теми, проблеми и дейности,
включени в образователното съдържание
на програмата, доразвиват и надграждат
усвояваните от тях психосоциални познания, отнасящи се до психологическа работа с жертви в криза, претърпели бедствия
и извънредни ситуации в училищната общност. Това дава възможност за по-ясно открояване на очакваните резултати на ниво
учебна програма и покриване на основните изисквания към предвидените тематични раздели на учебното съдържание.

темата от грижи за пострадалите. Тя се
консолидира като свързващо звено в психологическата подготовка на специалисти
– училищни психолози и педагогически съветници, при оказване на спешна психологическа помощ и подкрепа на жертви при
бедствия, авария и извънредни ситуации
в училище.
Учебната програма се реализира в рамките на 16 учебни часа чрез двудневен
обучителен семинар. Тематичната фиксираност на основните раздели в учебното
съдържание отговаря на принципа достъпност и пряко кореспондира с кризисната психологическа интервенция в училищна общност.
Стратегическата цел на обучителната
програма е да представи същността, значимостта и ролята на оказваната спешна
психологическа помощ, въздействие и
подкрепа на деца и ученици, попаднали
в кризисни ситуации или бедствие в училищна среда, и преодоляване на последиците от преживяното.

ІІ.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА
ОБУЧЕНИЕТО
Комплексно-интегративната същност на
обучението на училищни психолози и педагогически съветници по проблемите на
оказване спешна психологическа помощ
на жертви, претърпели кризисни ситуации
и бедствие, практически се претворява
и осъществява посредством планираните
цели на обучение.

Основната цел на учебната програма е
да конкретизира целите на обучение, да
очертае основните акценти в образователното съдържание и да изгради частична
научно-обективна картина на професионалната подготовка и квалификация на
училищни психолози и педагогически съветници при участие в кризисна психологическа интервенция с учащи в училищната общност.

Предназначението и смисълът на целите на обучение могат да бъдат обяснени,
чрез установените връзки, личностно отношение, ориентираност към характера
на учебното съдържание и фиксираните
зависимости, заложени в самите интегративни тенденции. Те определят и специфичните начини за реализация на основните детерминанти в учебната дейност за
двудневно обучение на училищни психолози и педагогически съветници за работа
с жертви на критични произшествия и бедствени ситуации в училищната общност.

Крайната цел на образователната програма е насочена към задълбочаване и
разширяване на теоретико-практическите
знания, умения, отношение и опит на специалистите – училищни психолози и педагогически съветници, при оказване на неотложна психологическа помощ и подкрепа на учениците, попаднали в екстремни
ситуации.

Обучението на специалистите има за
основна цел изграждането и придоби-
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зисна психологическа интервенция с
учащи;

ването на пропедевтичен теоретичен и
практико-познавателен опит и формирането на професионални компетенции в
сферата на кризисната психологическа
интервенция.

 Да усвоят методиката на оказване на
спешна психологическа помощ и подкрепа на жертви, претърпели бедствия
или попаднали в извънредни ситуации
в учебното заведение;

Целите на обучение, заложени в семинара са:

 Да се въведат и ориентират в практическата специфика на психологическа
комуникация с жертви в криза.

1.	Запознаване на обучаваните с проблематиката, отнасяща се до защитата на
населението от промишлени аварии,
пожари, природни бедствия и опазване
на околната среда.

ІІІ.	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

2.	Изясняване на необходимостта от професионална подготовка на училищните
психолози и педагогически съветници
при оказване на психологическа помощ
на жертви, претърпели критични произшествия.

В съответствие със спецификата на планираното психосоциално обучение на училищни психолози и педагогически съветници за оказване на спешна психологическа помощ на жертви, претърпели природни бедствия, катастрофа или попаднали в
извънредни ситуации в учебното заведение, е предвидено участието им в двудневен семинар.

3.	Стимулиране на личната професионална активност на училищните психолози
и педагогически съветници при оказване на помощ на учащи, станали жертва
на екстремна ситуация.

Обучението се реализира в 2 учебни дни
х 8 учебни часа = 16 уч. часа.

Постигането на основната цел на обучение може да се осъществи от училищните психолози и педагогически съветници чрез изпълнението на следните задачи:

Общ брой: 16 учебни часа.

ІV.	ОБРАЗОВАТЕЛНО
СЪДЪРЖАНИЕ

 Да осмислят училищните психолози и
педагогически съветници като специалисти значението на професионалната
подготовка за реализиране и оказване
на спешна кризисна психологическа
интервенция в училищната общност;
 Да се запознаят с дейността на органите, отговарящи за защита на населението при пожари, природни бедствия и
катастрофи, както и със съпътстващите ги нормативни документи;

Систематизираното образователно съдържание в учебната програма има комплексно-интегративен характер. То насочва
вниманието на обучаваните – училищни
психолози и педагогически съветници,
към усвояваната проблематика чрез участието им в двудневния обучителен семинар съобразно: названията на тематичните раздели и начина на структуриране на
изучаваните теми.

 Да си изяснят началата и принципите
за осъществяване на превантивна кри-

Съставът и обхватът на образователното
съдържание се определят в зависимост
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от основополагащата научно-познавателната насоченост, което от своя страна подпомага избора във формулировката на тематичните раздели и темите на обучение
за всеки учебен час.

ване, без да го ограничават, което проектира отворен характер и методическа възможност за разширяване, допълване или
конкретизиране на овладявания учебен
материал по преценка на обучителя.

Тематичните раздели са обобщени заглавия на изучавания учебен материал и са
методически свързани с нивото на усвояваните знания и умения при теоретикоемпиричното осъществяване на кризисна
психологическа интервенция с учащи жертви (и техните близки), попаднали в
извънредни кризисни ситуации в учебното
заведение. Всеки тематичен раздел има
фиксирано заглавие с определен и уточнен брой на учебните часове.

I. Теоретични основи на защита на
населението при промишлени аварии,
природни бедствия, извънредни
ситуации и катастрофи.
Тематичният раздел обхваща запознаването на училищните психолози и педагогически съветници с теоретичните основи
на защита на населението при промишлени аварии, природни бедствия, извънредни ситуации и катастрофи. Образователната тематика дава на обучаваните основни теоретически знания, отнасящи се до:
защита при пожар в училище; характеристика на стихийните природни бедствия;
тероризма като причина за възникване на
критични ситуации; катастрофи и начина
на опазване на природната среда. Темите
конкретизират и конструират рамката на
систематизираното учебно съдържание,

Темите на обучение са изведени от дидактическата проблематика, съдържаща
се в тематичните раздели, което подсигурява и конкретизира, плавното и равномерно разпределение на учебното съдържание в семинара. Темите конкретизират
и конструират рамката на учебното съдържание, предвидено и планирано за изуча-

№
по
ред

Наименование
на тематичните раздели

Брой
учебни часове

1.

I. Теоретични основи на защита на населението при промишлени аварии, природни бедствия, извънредни ситуации и катастрофи.

3

2.

II. Организация и дейност на органите за управление и на формированията на защита на населението (гражданска защита) при възникване
на бедствия, пожари и катастрофи и запознаване с някои нормативни
документи.

4

3.

III. Основи на кризисната психологическа интервенция.

2

4.

IV. Превантивна кризисна психологическа интервенция с учащи.

3

5.

V. Оказване на спешна психологическа помощ и подкрепа на жертви,
претърпели бедствия или извънредни кризисни ситуации в учебното
заведение.

2

6.

VI. Психологическа комуникация с жертви в криза.

2

Общ брой часове

16
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и катастрофи на територията на общината; План за провеждане на евакуация и
разсредоточаване при бедствия и аварии
на територията на общината; Инструкция №2 от 05.07.2004 г. за подготовката
и обучението на децата, педагогическия,
административния и помощен персонал в
детските градини за безопасно поведение
при бедствия, аварии, катастрофи и пожари; Училищен правилник за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на
възпитание, обучение и труд; Училищен
план за действия, извънредни ситуации и
пожари. На основание на чл. 36 от Закона
за защита при бедствия. Съдържанието на
темите включва практически работа с нормативните документи.

предвидено и планирано за изучаване в
този тематичен раздел.
II. Организация и дейност на органите
за управление и на формированията на
защита на населението (гражданска
защита) при възникване на бедствия,
пожари и катастрофи и запознаване с
някои нормативни документи.
Тематичният раздел изяснява актуални
въпроси, свързани с организацията и дейността на органите за управление и на
формированията на гражданска защита
при възникване на бедствия и катастрофи. Образователната тематика се съсредоточава върху: запознаване с основните
задължения и органите на ръководство
на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН);
Формирования за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-спасителни
и възстановителни дейности; Обявяване
на бедствено положение. Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на
населението на територията на Република България; Провеждане на спасителни
действия и съпътстваща неотложна психологическа помощ и подкрепа на пострадалите; Необходимост от организиране
и провеждане на превантивна дейност с
училищни психолози и педагогически съветници - посредници между нуждите на
пострадалите и организациите, при оказване на психологическа помощ и подкрепа на жертвите в училище. Също така са
предвидени теми за запознаване с някои
нормативни документи/актове, отнасящи
се до защита на населението от аварии,
природни бедствия, извънредни ситуации и катастрофи. Такива документи са:
Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014-2020г.; Национална програма
за защита при бедствия 2014-2018; Закон
за защита при бедствия. Изм. ДВ бр. 80 от
14.10.2011г.; Общинска наредба за действия при възникване на бедствия, аварии

III. Основи на кризисната психологиче
ска интервенция.
Образователното съдържание в този тематичен дял подпомага теоретичната подготовка на училищните психолози и педагогически съветници при оказване на психологическа помощ и подкрепа на деца и
юноши, преживели ситуации на бедствие
в училище. Естеството на преживяното
като болезнено душевно състояние, което
не може да удържат и психофизическите
ресурси на индивида, предполага (психоповеденчески отговор) попадане в кризисна психологическа ситуация. Тематичното съдържание е свързано с представяне
на необходимите теоретични акценти за
осъществяване на кризисна психологическа интервенция с ученици, включващи
добра теоретико-практическа подготовка
на обучавания, психическа кондиция и
изградени комуникативни вербални техники, необходими за ясното артикулиране
на оказваната психосоциална помощ. Съдържанието на темите включва изясняване на: същността, целите и принципите за
провеждане на спешната психологическа
помощ и подкрепа при възникване на бедствия и извънредни ситуации в училище;
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възможности за провеждане на периодични обучителни курсове и тренинги с ученици в училище.

консултиране по проблемите на развиване
на симптоми на психически нарушения и
реакции на индивида при преживяване на
критични събития, бедствия и извънредни
ситуации и посттравматични стресови разстройства при учащи след критични произшествия. Отчитайки всеобхватността
на изучаваната проблематика, съществен
и характеризиращ аспект са усвояваните
теоретични познания на обучаваните в
процеса на тяхната професионална подготовка.

V. Оказване на спешна психологическа
помощ и подкрепа на жертви, претър
пели бедствия или извънредни кризис
ни ситуации в учебното заведение.
Подборът на темите на обучение в този тематичен раздел конкретизира практиката
на училищния психолог и педагогически
съветник при оказване на спешна психологическа помощ и подкрепа на жертви, претърпели бедствие в учебното заведение.
Това учебно съдържание включва няколко
аспекта на професионално взаимодействие, от които два са основни – доброто познаване на методиката за психологическа
интервенция на ученици (жертви), намиращи се в кризисна ситуация, и притежаваните професионално-личностни качества
на помагащия за оказване на индивидуална помощ и преодоляване симптомите
на посттравматичния стрес. Тематичният
обхват в този тематичен дял се съсредоточава върху: представяне на методиката
за психологическа помощ и подкрепа при
бедствени ситуации; анализиране на модела за управление на посттравматичния
стрес и посттравматичното стресово разстройство на жертви, претърпели критични произшествия; начините на оказване
на индивидуална психологическа помощ
на учащи след бедствие и извънредни ситуации за преодоляване (намаляване) на
напрежението, паниката, агресивно поведение и симптомите на посттравматичния
стрес. Наименованието и съдържанието на
темите на обучение е съобразено с установените интеграционни връзки с предходните тематични дялове, чрез които може
да се установи обучаваните до каква степен са осмислили новите познания, чрез
тяхното практическо приложение и са формирали различни групи умения и опит за
психосоциална работа в процес на криза.

IV. Превантивна кризисна психологиче
ска интервенция с учащи.
Планираното за изучаване образователно съдържание в този тематичен дял откроява възможностите за извършване от
училищните психолози и педагогически
съветници превантивна кризисна психологическа интервенция с учащи. Основната
цел на този тематичен раздел е обучаваните по-задълбочено да се запознаят със
същността и методическата технология на
извършване на превантивната психологическа интервенция с ученици. В процеса
на обучение формираните практически
познания и умения ще им бъдат нужни за
осъществяване на добра подготовка при
работа с ученици за оказване на психологическа помощ и подкрепа на изпаднали
в беда. Учебното съдържание разкрива
методическата проектираност за: провеждане на превантивна психологическа дейност с деца и ученици (съобразно възрастта) при бедствени ситуации от училищни
психолози и педагогически съветници;
извършване на превенция (предварителна подготовка) за повишаване на психическата устойчивост на учащите към преживяване на бедствия/кризисно събитие
(психологическа травма) и запознаване с
основните конструктивни и деструктивни психологически подходи за изход от
кризата. Тематиката в тематичния раздел
предпоставя разнообразни дидактически
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VI. Психологическа комуникация с жер
тви в криза.

V.	ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Тематичният раздел обединява в учебното
съдържание проблематика, изцяло свързана с приложението на вербални и невербални комуникативни техники и умения
при работата на психолозите и педагогическите съветници с жертви в криза. Притежаваните осъзнати вербални комуникативни умения и правилната преценка на
комуникативната ситуация от помагащия
(като тясноспециализиран аспект на комуникацията) за оказване на психологическа подкрепа и споделяне на преживяното
придобиват жизненоважно значение при
взаимодействието с хора в беда. Подбраните теми акцентират върху добрите и
успешни комуникативни практики при установяване на диалог в общуването с ученици, изпитващи паника, стрес, страх или
циркулярна реакция (взаимно емоционално заразяване). Важен тематичен акцент
е установяването на психологическите
параметри на професионалната комуникация „психолог и жертва от бедствие“
в училище. Всяка екстремна ситуация в
училище изисква и налага още в първите
минути, в първите 24 часа (или най-късно до един месец) след критичното събитие специалистът да заеме правилна
професионална позиция и да осъществи
неотложен комуникативен контакт за извършване на кризисна психологическа
интервенция с пострадалия. Комуникацията с близките на жертвата, претърпяла
бедствие в учебното заведение, генерира неизбежното прилагане на комуникативен психологически подход в работата
на специалиста. Съдържанието на темите
в този тематичен дял подпомагат специалиста да усъвършенства комуникативните
си умения и способности в професионален план за установяване в устна форма
на ефективен обмен на информация и
оказване на психологическа помощ в кризисна ситуация.

 Да използват правилно социалнопсихологичната терминология при осъществяване на кризисна психологическа интервенция;
 Да разширяват и надграждат научните
си познания и умения в областта на кризисната психологическа интервенция;
 Да работят и боравят със специализирана научна и методическа литература;
 Да описват отделните видове бедствия, в които могат да изпаднат учащите в критични ситуации;
 Да познават основните нормативни документи, свързани със защита на населението при извънредни ситуации;
 Да характеризират организацията и
дейността на формированията на гражданска защита, отговаряща за предотвратяването и ликвидирането на последствията от бедствия;
 Да конкретизират същността, целите и
принципите за провеждане на кризисна
психологическа интервенция;
 Да осмислят необходимостта от извършване на превантивна кризисна
психологическа интервенция;
 Да умеят да провеждат превантивна
психологическа интервенция с учащи;
 Да умеят практически да прилагат основните видове конструктивни психологически подходи;
 Да умеят да оказват спешна психологическа помощ и подкрепа на жертви,
претърпели бедствия и извънредни ситуации в учебното заведение;
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 Да оказват индивидуална психологическа помощ след бедствие и извънредни
ситуации за преодоляване (намаляване) на стреса, паниката, напрежението, страха и пр.;

 Да умеят практически да прилагат методиката за психологическа помощ и
подкрепа при бедствени ситуации с
ученици;
 Да прилагат модела за управление на
посттравматичния стрес и посттравматичното стресово разстройство на
жертви, претърпели критични произшествия;

 Да умеят да извършват ефективна вербална и невербална психологическа
комуникация с жертви в криза, претърпели бедствия и извънредни ситуации
в училищната общност.
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УЧЕБНА ПРОГРАМА И МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

за обучения на доброволци по защита от бедствия и
аварии (извънкласна дейност в училище)
хорариум: 34 учебни седмици/70 учебни часа

І.	ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ

адекватна помощ и да бъдем солидарни
със страдащи хора, попаднали в трудност
и беда, в бедствена ситуация, застрашаваща живота и здравето им. Участието на
ученици доброволци в такава училищна
инициатива възпитава в тях отговорност,
дълг и загриженост към живота на другите хора или към обществото.

Бедствието възниква неочаквано. Всеки
човек може да попадне в бедствие и всеки район може да бъде засегнат от стихия
като земетресение, наводнение, силни
ветрове и снежна буря и друга бедствена ситуация. Бедствията могат да бъдат
предизвикани от природни явления или
човешка дейност, чиито последици оказват негативно влияние и неблагоприятен
оттенък спрямо населението, което изисква провеждането на предварителна
подготовка и превенция за намаляване на
риска от бедствия и повишаване на капацитета на учащите за защита и управление
на бедствения риск в училище.

Главната цел на учебния предмет е всестранно - в научно и практико-приложно
отношение - да осветли произхода, същината, целта и средствата за защита и самозащита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Акцентите в
учебното съдържание са поставени по отношение на: защита при стихийни природни бедствия, химически аварии, терористичен акт, противопожарната безопасност
на учениците и оказване на първа долекарска помощ.

Организирането на доброволчески клуб
(отряд) за превенции и справяне с бедствени ситуации в училище и участието в
него на ученици от прогимназиална възраст като доброволци притежава силен
възпитателен ефект върху личността на
подрастващите.

В този смисъл учебният предмет (курс)
отразява политиката на Европейската комисия по превенция на защита на населението при бедствия и на международната
стратегия за намаляване на риска от бедствия; Закона за защита при бедствия, доп.
ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г.; Стратегията за
намаляване на риска от бедствия - 20142020 г.; Националната програма за защита
при бедствия 2014-2018 г.; Заповед № РД
09-1583/09.09.2009 г. на МОН за осигуряване на безопасни условия за отглеждане,
обучение и възпитание на децата и учениците в детските градини и училищата и
обслужващите звена на народната просвета и др.

Доброволчеството, като социално явление, заема все по-важно място в обществото, макар че у нас в училищната практика, касаеща сферата на образование на
подрастващите за безопасно поведение и
защита на населението при бедствия, пожари и катастрофи, е все още непопулярно. Доброволчеството е лично дело, то е
служение, предприема се доброволно, по
собствено желание и воля, а оказаната помощ е безвъзмездна. То е израз на личностния стремеж да се помага, да оказваме
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Учебната програма е разработена върху
теоретичните основи на учебната дисциплина „Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи“, от която
подбира, систематизира и структурира
образователното съдържание. Учебната
програма концептуално отстоява в разработването си приемствената връзка с други учебни предмети, в които се разглеждат тези въпроси, и се консолидира като
свързващо звено в подготовка на учащите
по бедствия между началното училище и
гимназиалната образователна степен.

Участието на ученици в доброволческия
клуб подпомага тяхната подготовка за
превенция и правилно поведение и действия по време на бедствена ситуация. Учебният курс е базисен, съдържащ важна и
съществена познавателна информация за
природните стихийни явления, бедствия и
катастрофи, предизвикани от човека.
Обучението и възпитанието на учениците
в училище може да се надгради в допълнителната подготовка чрез участието им
в различни групови неурочни форми на
обучение (извънкласни учебни дейности).
Допълнителната подготовка в училище
включва разнообразни по характер учебни
дейности, които са съобразени с желанието, инициативността и образователните
интереси на учениците. Тя се осъществява
и развива съобразно изучаваните общообразователни учебни предмети в училище,
практико-приложни дейности или научни
области.

Основната цел на учебната програма е да
конкретизира целите на обучение на учениците чрез участие в доброволчески клуб
по превенции при бедствени ситуации, да
очертае базовите контури на учебното съдържание, да проектира културата на възпитание на учениците в безопасно поведение и да формира практически умения и
опит за защита при бедствия.
Стратегическата цел, заложена в учебната програма, се свързва с предотвратяването, оцеляването, овладяването и преодоляването на последиците при попадане
в бедствена ситуация, която катализира
опазването и защитата на живота и здравето на учениците от прогимназиалния
етап на образование.

Настоящата учебна програма е съставена
за провеждане на обучение по бедствия
и извънредни ситуации в допълнителната
подготовка (извънкласна дейност) на учениците в прогимназиалния етап на образование (6.-7. клас) и тяхното участие в
доброволчески клуб.
Учебната програма обосновава възпитателната насоченост и дидактическите основи за образователна подготовка, възпитание и обучение на учениците в прогимназиалния етап на образование по превенция за защита и действия при възникване
на бедствия, катастрофи, пожар и извънредни ситуации в училище. Тя е насочена най-вече към учителя и отговорността, която е призван да поеме за организирането, изпълнението и провеждането
на учебно-възпитателната и практическа
дейност с учащи за защита при бедствия
и извънредни ситуации (сред природата, в
училище, у дома и пр.).

Крайната цел на учебната програма е насочена към разширяване на познанията
на учениците за същността и измеренията
на бедствията, като актуален проблем на
съвремието, формиране на практически
умения за опазване на живота и здравето
при защита на населението при бедствия
и екстремни ситуации в подготовката на
учениците в 6.-8. клас чрез участието им в
доброволчески клуб.
Настоящата учебна програма разглежда
проблеми, които притежават изключителна обществена значимост и специална
ангажираност за запазване, защита и спа-
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вателен опит на учениците. Широкото разнообразие от теми, проблеми и дейности,
включени в образователното съдържание
на програмата, доразвиват и надграждат у
учениците познания, умения и опит за намаляване на риска от бедствия, аварии и
терористични актове и оказване на първа
долекарска помощ. Това дава възможност
за по-ясно открояване на очакваните резултати на ниво учебна програма.

сяване на населението при бедствени ситуации.
Образователната проблематика не съсредоточава в себе си само чист научнопознавателен характер, макар нейното задълбочено познаване да изисква безспорна теоретична компетентност. Тя обхваща
един кръг от въпроси с ясно очертана възпитателна перспективност. Програмата
притежава целенасочена конструктивноприложна необходимост с много важно
обществено послание и практично измерение за подрастващите.

Характерна особеност на обучението е,
че на основата на нагледността и визуализацията и различни практически дейности
се работи за изграждане на обективна
картина за смисъла на подготовката и извършването на превенции при бедствия
в училище. Изложението на учебния материал се базира на общодидактическите
принципи: научност, достъпност, целенасоченост, спираловидност и свързване на теорията с практиката.

Систематизираното образователно съдържание в учебната програма е съобразено с възрастовите възможности и
потенциал на учениците за възприемане,
осмисляне и усвояване на учебния материал в прогимназиална училищна възраст.
Конкретизираното за изучаване учебно
съдържание безспорно е необходимо и
наложително, тъй като разширява познавателните хоризонти на учениците. То
непосредствено повлиява върху практиката на техния начин на живот, рефлектира
върху техния личен опит и отношение, което се възпитава в защита и управление на
бедствен риск в училище. Това своевременно, в психологически аспект, се отразява върху личността на ученика, което го
активизира и стимулира за дейно участие в
доброволческия клуб. В тази връзка може
да се погледне по нов начин към познати
теми от съвременната действителност, да
се повдигнат нови въпроси за изследване
и да се поставят нови актуални практически проблеми за обсъждане и дискутиране
при защита на населението от бедствия.

Обучението по защита, безопасно поведение и намаляване на риска от бедствия,
аварии и терористични актове и оказване
на първа долекарска помощ изисква да се
провежда в оборудван учебен кабинет с
необходимите дидактически материали, а
практиката да се реализира на площадка
със специално изградени (подвижни или
неподвижни) технически средства за визуализиране и пресъздаване на реални
бедствени ситуации.
Оценяването на постиженията на учениците в този учебен курс се осъществява с
помощта на различни форми на проверка.
В процеса на обучение през учебната година доминираща е устната проверка, която може да намери приложение във всяка
една част от хода на учебното занятие. В
обучението може да се използва и прилага
както тестовата проверка, така и практическата проверка у учениците, чрез която
може да се установи до каква степен са
формирани различни групи умения, опит

Тематичната фиксираност на основните
раздели в учебното съдържание отговаря на принципите корелационнодидактически (принципът за свързване на обучението с живота) и достъпност, пряко кореспондиращи с формирания практико-позна-

43

П р о е к т М р е ж а о т с и г у р н и у ч и л и щ а ● Сб о р н и к м а т е р и а л и

и осмислянето на новите познания чрез
тяхното практическо приложение.

 формиране на първоначални познания
за различните видове съвременни бедствени ситуации;

ІІ.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА
ОБУЧЕНИЕТО

 стимулиране на доброволческата активност на учениците в областта на защита на населението при бедствия;

Комплексно-интегративната същност на
изучаваното учебно съдържание чрез
провежданата учебно-възпитателна дейност в учебния курс по доброволческа
инициатива при бедствени ситуации
практически се претворява и осъществява посредством планираните цели на обучение.

 изясняване на необходимостта от провеждането на предварителна подготовка и превенции за намаляване на риска
от бедствия;
 усвояване на различните видове практически умения при извършване на самозащитни и спасителни дейности и
действия при бедствия;

Предназначението и смисълът на целите
на обучение, планирани за педагогическа работа с учащите, може да се обясни и чрез отношението, ориентирано към
характера на учебното съдържание, както
и към връзките и зависимостите, заложени в самите интегративни тенденции.
Те определят и специфичните начини за
реализация на основните детерминанти
в учебно-познавателната, възпитателна и
практическа дейност.

 придобиване на психологическа устойчивост при стрес и готовност за адекватно поведение при изпадане в опасна ситуация и действия при екстремни
условия;
 повишаване на капацитета на учащите
за защита и управление на бедствения
риск в училище.
Постигането на основната цел на обучение може да се осъществи чрез приложението на следните задачи:

Обучението на учениците в училищния
доброволчески клуб по бедствии и аварии има за основна цел изграждането и
придобиването на пропедевтичен практико-познавателен опит и компетентност за
защита при бедствия и извънредни ситуации. Повишаване на общата информираност за уязвимостта на хората, попаднали
в беда, породена от природна стихия, пожар, теторизъм, катастрофа и пр.

 да осмислят значението и да формират
отговорно отношение при провеждане
на превантивна дейност за лична безопасност при бедствия в училище;
 да придобият основни познания и умения за разпознаване на опасните бедствени ситуации;

Практическите възможности за осъществяването на целите на обучение и очакваните резултати, които ще се реализират в
процеса на обучение, са изцяло подчинени на основната цел, заложена в учебната
програма.

 да усвоят началата, принципите и правилата за безопасно поведение и извършване на ефективна защитна и спасителна дейност при бедствие;
 да се формират у учениците организационни умения и компетенции за защита при бедствия и оказване на помощ в

Целите на обучение, заложени в учебния
курс, са:
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Учебната програма се реализира в рамките на 34 учебни седмици със 70 учебни часа годишен хорариум и предпоставя
възможности за различни учебно-практически и възпитателни дейности, които
могат да бъдат доразвивани в следващата
образователна степен.

случай на опасност;
 да умеят да си служат с предпазни
средства при бедствени ситуации;
 да се стараят да опазват живота и здравето си и тези на другите при бедствени ситуации;

Разпределението на учебното време за
всеки учебен срок, съобразно подготовката,
етапа, класа и възрастта на учениците, се
реализира:

 да оказват първа долекарска помощ на
пострадали;
 да познават основните задължения и
отговорности на лица, извършващи
професионална спасителна дейност
при бедствия.

Извънкласна дейност:
6.-7. клас - 34 учебни седмици х 2 уч. часа
седмично = 68/70 уч. часа за учебната година.

ІІІ.	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

I учебен срок: 18 учебни седмици х 2 уч.
часа = 36 учебни часа.

В училищното образование и възпитание на учениците базисният нормативен
документ, който гарантира образователна стабилност у нас и определя съдържателната структура, разпределението на
учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи
и степени, както и видовете подготовка и
учебни предмети, е Законът за предучилищното и училищно образование.

ІІ учебен срок: 16 учебни седмици х 2 уч.
часа = 34 (32+2) учебни часа.
Общ брой: 70 учебни часа.

ІV.	УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Учебното съдържание, систематизирано в учебната програма, има комплексно-интегративен характер и насочва вниманието на учителя към названията на тематичните раздели и начина на структуриране на изучаваните темите на обучение
през учебната година.

Обучението за защита при бедствени ситуации на учениците от 6.-7. клас може да се
реализира съобразно вида допълнителна
училищна подготовка: като групова форма на обучение (извънкласна дейност в
училище).
Училищна
подготовка:

Допълнителна подготовка (Извънкласна
дейност)

Организационна форма:

Групова форма на
училищно обучение
(Доброволчески клуб)

Срок на
обучението:

Една учебна година

Тематичните раздели са обобщени заглавия на изучавания учебен материал и
са методически свързани с нивото на усвояваните знания и умения на учениците като ключов завършек на резултатите
от образованието по бедствени ситуации
през прогимназиалния етап на обучение.
Всеки тематичен раздел има фиксирано
заглавие, определен и уточнен брой на
учебните часове. Учебното съдържание е
структурирано в осем тематични раздела, като обучението завършва с провеж-
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осигуряват ефективна оптималност в педагогическата работа на учителя. Учителят конкретизира броя на учебните часове
за всяка тема на обучение според типологията на учебното занятие в годишно тематично разпределение (тематичен план)
според броя на годишния хорариум часове, предвидени по учебен план и според
учебната програма.

дането на практическо учение за евакуация от сградата и ученическо състезание
по бедствия.
Темите на обучение са изведени от дидактическата проблематика, съдържаща
се в тематичните раздели, което подсигурява и конкретизира плавното и равномерно разпределение на учебното съдържание за учебната година. Наименованието на темите на обучение и образователно
съдържание е съобразено с интеграционните връзки с другите учебни предмети
и съвременните тенденции в обучението. Темите конкретизират и конструират
рамката на учебното съдържание, предвидено и планирано за изучаване, без да
го ограничават, което проектира отворен
характер и методическа възможност за
разширяване, допълване или конкретизиране на овладявания учебен материал по
преценка на учителя.

І. ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И РЕАГИРАНЕ В
ЕКСТРЕМНА ОБСТАНОВКА е първият тематичен раздел от учебното съдържание.
Една от основните цели на този тематичен
раздел е да се запознаят учениците позадълбочено със същността на природните стихийни бедствия и да удвоят знанията си за безопасно поведение и умения за
реакция при кризисни ситуации. Отделено
е специално внимание на съставянето на
семеен план и комплектоване на семеен
набор за реагиране при бедствие. Учениците се запознават и със спецификата
на работа на някои професии, които се
включват в спасителната дейност на хора,
изпаднали в беда. В този раздел са включени следните теми:

Планирането на обучението, или предварителната подготовка на учителя за
учебния час, е свързано с практическото
осъществяване на процеса на обучение и
отчитане на очакваните резултати, които

№ по
ред

Наименование на тематичните раздели

Брой
учебни
часове

1.

І. ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И РЕАГИРАНЕ В ЕКСТРЕМНА ОБСТАНОВКА

20

2.

ІІ. ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ, ХИМИЧЕСКО, РАДИОАКТИВНО И
БИОЛОГИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ

4

3.

ІІІ. ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА И САМОЗАЩИТА ПРИ
ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

5

4.

ІV. ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

10

5.

V. ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА, СИГНАЛИЗАЦИЯ И ЕВАКУАЦИЯ

10

6.

VІ. ПРАКТИЧЕСКО УЧЕНИЕ ЗА ЕВАКУАЦИЯ

4

7.

VІІ. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

13

8.

VІІІ. УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

4

Общ брой часове

70
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1.	ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ
ЯВЛЕНИЯ КАТО БЕДСТВИЯ.

16. БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ
ПРИ АВТОБУСНА КАТАСТРОФА.

2.	АДЕКВАТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ПРИ СИЛЕН ВЯТЪР (УРАГАН), ВИХРУШКА, ТОРНАДО, СМЕРЧ.

17.	ИЗГОТВЯНЕ НА КАРТА ЗА ВЕРОЯТНИ
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ В РЕГИОНА.
18.	ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЕ. ДА ОПРЕДЕЛИМ НАЙ-БЕЗОПАСНОТО МЯСТО В
ЖИЛИЩЕТО СИ.

3. БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ГРЪМОТЕВИЧНА БУРЯ, СВЕТКАВИЦИ, МЪЛНИЯ - В СГРАДА, СРЕД ПРИРОДАТА, В
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО.

19.	СЪСТАВЯНЕ НА СЕМЕЕН ПЛАН ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ. СЪХРАНЯВАНЕ
НА ВОДА И ХРАНА.

4. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОПАСНОСТИ ПРИ СНЕЖНИ
БУРИ (ВИЕЛИЦА).

20.	СЕМЕЕН КОМПЛЕКТ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ
БЕДСТВИЯ. РАНИЦА ЗА БЕДСТВИЕ.

5. ПРОФЕСИЯ – ПЛАНИНСКИ СПАСИТЕЛ.

ІІ. ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ, ХИМИЧЕСКО,
РАДИОАКТИВНО И БИОЛОГИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ е вторият тематичен раздел. Посоченото систематизиране на темите на
обучение е направено според целите на
обучение и наименованието на тематичния
раздел. Изведените теми са свързани със
запознаването на учащите с някои видове
промишлени аварии и характеристика на
поразяващото действие при химическо,
радиоактивно и биологично замърсяване
(заразяване). Всяка една от темите е взаимосвързана с изучаване на поведението
и действията при сигнал за бедствие и начина на организация при защита на населението. Темите в този раздел обхващат
следното учебно съдържание:

6. СИЛА НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ РАЗРУШЕНИЯ.
7. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ И САМОЗАЩИТА ПРЕДИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ.
8. БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ И ПРАВИЛНА
РЕАКЦИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ И СЛЕД
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ.
9.	СПАСИТЕЛНИ ОТРЯДИ ПРИ ГД „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ - ГДПБЗН.
10.	РЕАЛНИ ОПАСНОСТИ, КОИТО ПРЕДИЗВИКВА НАВОДНЕНИЕТО. ПРАВИЛА ЗА
ПОВЕДЕНИЕ.

1. ВИДОВЕ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ.

11. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СПАСЯВАНЕ ОТ УДАВЯНЕ.

2.	ХИМИЧЕСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ – ОПАСНИ
ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА. ПОВЕДЕНИЕ
ПРИ СИГНАЛ ЗА ОПАСНОСТ ОТ ХИМИЧЕСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ (ЗАРАЗЯВАНЕ).

12. ПРОФЕСИЯ - ВОДЕН СПАСИТЕЛ.
13.	КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРИ АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩА.

3.	РАДИОАКТИНО ЗАМЪРСЯВАНЕ (ЗАРАЗЯВАНЕ). ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ
СИГНАЛ ЗА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ.

14. ПЪТНОТРАНСПОРТНИТЕ КАТАСТРОФИ
КАТО КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ.
15.	АДЕКВАТНА РЕАКЦИЯ И ОКАЗВАНЕ НА
ПОМОЩ ПРИ АВТОМОБИЛНА КАТАСТРОФА.

4. ПРИЧИНИ И НАЧИНИ ЗА БИОЛОГИЧНО
(БАКТЕРИОЛОГИЧНО) ЗАРАЗЯВАНЕ. ПО-
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тъй като осъществява връзка между усвояваните познания за противопожарна безопасност с превенция, умения, действия
за предотвратяване и евакуация при пожар. Тематиката е конкретизирана върху:

ВЕДЕНИЕ ПРИ СИГНАЛ ЗА БИОЗАРАЗЯВАНЕ.
ІІІ. ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА И САМОЗАЩИТА ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ е следващото наименование на тематичния раздел, който формира компетенции в областта на превенция за защита и самозащита
при терористичен акт. Тази тематика е изключителна актуална в съвременния свят.
Тероризмът е опасно обществено явление
с криминогенен характер и извършване на
насилствена дейност над граждани, мотивирана от различни подбуди. В тематичния дял са включени за изучаване някои
от видовете тероризъм и начинът за поведение и реакции на потърпевши в такава
бедствена ситуация. Темите се съсредоточават около:

1.	СИЛАТА НА ПОЖАРА. ПРОЦЕС НА ГОРЕНЕ – САМОВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ И ЗАПАЛВАНЕ.
2.	КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ И ИЗТОЧНИЦИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР.
3. ВЪЗНИКВАНЕ, НАЧИНИ НА ГАСЕНЕ И
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ГОРСКИ ИЛИ ПОЛСКИ
ПОЖАР.
4. ПОЖАРНА ОПАСНОСТ НА ВЕЩЕСТВАТА
И МАТЕРИАЛИТЕ. ЛЕСНОЗАПАЛИМИ
ТЕЧНОСТИ И ПРЕДМЕТИ В БИТА.

1. ПРЕВЕНЦИЯ ТЕРОРИЗЪМ – НАСИЛИЕ
СРЕЩУ ЧОВЕКА.

5. ПРИЧИНЯВАНЕТО НА ПОЖАР ПРИ НЕБРЕЖНО БОРАВЕНЕ С ГОРИМИ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛИ.

2.	ХИМИЧЕН, ЯДРЕН И БИОЛОГИЧЕН ТЕРОРИЗЪМ.

6. ПОЖАР В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ
СГРАДИ. ПОВЕДЕНИЕ, ДЕЙСТВИЯ И
ПРАВИЛА ЗА САМОЗАЩИТА.

3. БОМБЕНА ЗАПЛАХА И БОМБЕН ТЕРОРИЗЪМ.

7. ПОЖАР В УЧИЛИЩЕ – ОСНОВНИ ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ И ЕВАКУАЦИЯ.

4. ВЗЕМАНЕ НА ЗАЛОЖНИЦИ И ОТВЛИЧАНИЯ. ПОВЕДЕНИЕ И РЕАКЦИИ НА ПОТЪРПЕВШИ.

8.	НАЧИНИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ПОЖАРОГАСЕНЕ С ПОДРЪЧНИ СРЕДСТВА, ТЕХНИКА НА РАБОТА С ПРОТИВОПОЖАРНИ
УРЕДИ (ВИДОВЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ,
КОФПОМПА, ВЪТРЕШНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ КРАНОВЕ).

5. ФОРМИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
И САМОЗАЩИТА ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН
АКТ.
ІV. ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ е
тематичният раздел, чрез който учениците обогатяват теоретико-практическата си
подготовка в сферата на противопожарната безопасност. За изучаване са предвидени следните теми: възникване на пожар в
сграда, начини и техника на работа с противопожарни уреди за първоначално гасене и поведение и правила за самозащита.
В този смисъл образователното съдържание в раздела е с интегрален характер,

9. ДОПУСКАНЕ НА ГРЕШКИ ПРИ ГАСЕНЕ
НА ПОЖАР. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ПРИ ПОЖАР В МОТОРНО
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО.
10. ПРОФЕСИЯ – ПОЖАРНИКАР.
V. ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА, СИГНАЛИЗАЦИЯ
И ЕВАКУАЦИЯ е тематичният раздел, който обхваща теми, отнасящи се до прави-
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7. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ЧЕТЕНЕ НА СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР В УЧИЛИЩЕ.

лата за ползване на защитните средства,
сигнали за оповестяване на населението
при бедствие за евакуация. Темите на
обучение са свързани с изучаване на обозначенията, маркировката (знаците) и
плана за действие за извеждане от сградата при бедствена ситуация. В този тематичен раздел е включено запознаването и разглеждането на актуалния въпрос,
свързан със създаването на мрежови училищни проекти, в които да бъдат включени учениците. Темите са формулирани по
следния начин:

8. ПРОФЕСИИ НА ХОРА, ОКАЗВАЩИ ПОМОЩ В БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ.
9. ПОДГОТОВКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖОВИ УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ.
10. ПРАКТИКУМ ПО СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖОВИ УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ.
VІ. ПРАКТИЧЕСКО УЧЕНИЕ ЗА ЕВАКУАЦИЯ е следващият тематичен раздел,
който обединява в учебното съдържание
проблематика, изцяло свързана с технологията на обучение при провеждане на
практическо учение за евакуация. Темите за учебната дейност на учениците акцентират върху начина на провеждане на
евакуацията от сградата на училището,
осъществявано като практическо учение
от учителите. Също така тя е обвързана
с разкриването на психологическата нагласа, поведение и отговорност на всеки
ученик при кризисна ситуация и превенцията за защита и самозащита при бедствие в училище. Практическата насоченост на темите на обучение се концентрира върху:

1. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА
(ПАМУЧНО-МАРЛЕНА ПРЕВРЪЗКА, ДЕТСКИ ПРОТИВОГАЗ, ПОЛУМАСКА, РЕСПИРАТОР, ВИДОВЕ ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА).
2.	СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА (ИНДИВИДУАЛНИ, КОЛЕКТИВНИ, ХЕРМЕТИЗИРАНЕ
НА ПОМЕЩЕНИЯТА) ПРИ ПРОМИШЛЕНИ
АВАРИИ.
3.	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ ЗА
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ХИМИЧЕСКИ, РАДИАЦИОННИ И БИОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ. ВИСОКОПРОХОДИМИ АВАРИЙНОСПАСИТЕЛНИ АВТОМОБИЛИ „РОУВЪРДИФЕНДЪР 130 D“.

1.	КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ЕВАКУАЦИЯ ОТ СГРАДАТА ПРИ БЕДСТВИЕ.
ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ – „АСИСТЕНТИ
ПО СИГУРНОСТ“.

4.	СИГНАЛИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ РАЗЛИЧНИ БЕДСТВИЯ.
5.	ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ. СЪДЪРЖАНИЕ НА
ОБАЖДАНЕТО НА ТЕЛ. 112 (ЗА ВЪЗНИКНАЛ ПОЖАР).

2.	СЪГЛАСУВАНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО УЧЕНИЕ ЗА ЕВАКУАЦИЯ ОТ СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО (ПРИ ПОЖАР,
НАВОДНЕНИЕ ИЛИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ).

6.	ЗАПОЗНАВАНЕ
С
ОБОЗНАЧЕНИЯТА
(ПЛАН, МАРШРУТНА СХЕМА, СИГНАЛИ,
ЗНАЦИ, МАРКИРОВКА ЗА ИЗВЕЖДАНЕ
ОТ СГРАДАТА) И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА
СРЕДСТВАТА ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ В УЧИЛИЩЕ. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА (АЛАРМЕНА СИСТЕМА РЕАГИРАЩА
НА ПУШЕК).

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО УЧЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ
ХИМИЧЕСКО, БИОЛОГИЧНО И РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ.

49

П р о е к т М р е ж а о т с и г у р н и у ч и л и щ а ● Сб о р н и к м а т е р и а л и

ЛАЖДАНЕ И ИЗМРЪЗВАНЕ НА ТЯЛОТО.

4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО УЧЕНИЕ ЗА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ
ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ И ТРЕНИРОВКА ЗА
СЪБИРАНЕ В ЗАТВОРЕНО ПОМЕЩЕНИЕ
И ЗА БЕЗОПАСНО ОТВЕЖДАНЕ В СБОРЕН ПУНКТ (НА ОТКРИТО).

9. ВИДОВЕ ИЗГАРЯНИЯ, ПРИЧИНИТЕЛИ,
КОИТО ВОДЯТ ДО ТЯХ, И ПОМОЩ НА
ПОСТРАДАЛ.
10.	РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ И ПРИЗНАЦИТЕ НА ОТРАВЯНИЯ И ОКАЗВАНЕ
НА ПОДХОДЯЩА ПОМОЩ.

VІІ. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА
ПОМОЩ е тематичният раздел, в който
подборът на темите на обучение в учебното съдържание е свързан със съвременната практика за оказване на първа долекарска помощ на пострадал. Съдържанието
на темите включва проблеми, свързани с
различни видове наранявания, правилата
и начина на оказване на ефективна първа
помощ при увреждане на здравето на хората. Тематичната проблематика е изключително актуална. Изучаваните животоспасяващи мерки всеки обикновен човек
може да изпълни. Формираните познания
и практически умения изискват в трудната
ситуация да се запази адекватно поведение и да се приложи наученото, за да бъде
в помощ на страдащия. Темите на обучение изясняват:

11. ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛ В БЕЗСЪЗНАНИЕ. ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ И СЪРДЕЧЕН МАСАЖ.
12.	ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНА КАТАСТРОФА.
13. ВИДОВЕ ПРЕНАСЯНИЯ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПОСТРАДАЛ.
14. ПРОФЕСИЯТА – ПАРАМЕДИК И ЛЕКАР.
VІІІ. УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ е последният тематичен раздел, обединяващ няколко теми, който разкрива технологията
на обучение при подготовка и провеждане
на национално ученическо състезание по
бедствия. Тематичният обхват предпоставя различни възможности пред учителя да
прояви своето методическо майсторство
в процеса на обучение на учениците за
участие в състезанието. От друга страна,
темите насочват учениците към разкриване на желанието, открояване на мотивите
и разбиране на трудностите, които предстоят при подготовката и провеждането на
състезанието и успешно представяне на
отбора. Темите са групирани:

1.	НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛ.
2.	КОМПЛЕКТ И ПРАВИЛА ЗА ОКАЗВАНЕ
НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ.
3. ВИДОВЕ РАНИ И ТЕХНИКИ ЗА ПРЕВЪРЗВАНЕ.
5. ВИДОВЕ КРЪВОТЕЧЕНИЯ И ТЕХНИКИ ЗА
ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА КРЪВОСПИРАЩА ПРЕВРЪЗКА.

1. ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ И ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАТУТА НА СЪСТЕЗАНИЕТО.

6.	ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ УВРЕЖДАНЕ НА СТАВИ И КОСТИ – НАВЯХВАНЕ, ИЗКЪЛЧВАНЕ И СЧУПВАНЕ.

2. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО.

7.	ТЕХНИКИ ЗА ОБЕЗДВИЖВАНЕ НА КРАЙНИК.

3. ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ
БЕДСТВИЕ, ОПИСАНИ В ОТДЕЛНИТЕ
ЧАСТИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО.

8.	ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПРЕОХ-
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4. ПРАКТИКУМ ПРИ ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА
ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛ
И ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЕВАКУАЦИЯ ПРЕЗ
СИЛНО ЗАДИМЕНИ УЧАСТЪЦИ - „ПАДНИ И ПЪЛЗИ“.

 да осмисля правилно заплахата от тероризъм в населеното място и да познава формите за самозащита и защита
на населението;
 да изброява причините за възникване
на пожар и да знае как да ограничи разпространението на пожара в сградата;

V.	ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ
ОБУЧЕНИЕТО

 как да обяснява на другите за безопасно поведение и кои са основните правила за самозащита при пожар и евакуация от сграда;

В края на обучението ученикът трябва
да знае:
 да изброява предпоставки за възникване на различни бедствени ситуации и
особеностите, които ги характеризират;

 какви са основните правила при оказване на първа долекарска помощ на пострадал, съобразно нараняването;

 да спазва и обяснява правилата за безопасно поведение при различни видове бедствия;

 обяснява основните задължения и отговорности на специалисти от различни професии, оказващи помощ при
бедствие.

 да взема правилни и безопасни самостоятелни решения в конкретната рискова ситуация за самозащита и защита
на другите;

В края на обучението ученикът трябва
да може:
 правилно да използва терминология,
свързана със спецификата на изучаваното учебно съдържание при защита от
бедствия, пожари, катастрофа, тероризъм и пр.;

 да умее да изброява и анализира характерни бедствия, които биха могли
да връхлетят населеното място, където се намира училището;
 да изгради поведенчески модели за
ефективна реакция при рискови ситуации;

 да различава правилни и неправилни
действия при защита от бедствена ситуация и да разпознава видовете сигнали за оповестяване на населението;

 да формира психична устойчивост и
концентрация на вниманието за справяне със ситуацията при бедствие;

 да предприема самостоятелни действия за информиране на тел. 112 за
оказване на помощ при бедствена ситуация;

 как да се справя и да оказва помощ при
пътнотранспортно произшествие;
 да съставя семеен план за реагиране
при бедствие;

 да изброява фактори, които влияят
върху избора на маршрут и места за
евакуация при конкретно бедствие или
авария;

 да познава и различава видовете замърсяване: химическо, радиоактивно
и биологично;

 да умее да се ориентира по знаците и
схемата на маршрута за извеждане от
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лева, съдържателна и процесуална завършеност и структурност. Към тях се изразява отношение както към същността, така и
към тяхната роля в процеса на обучение.

сградата и да действа по правилата за
бърза и безопасна евакуация до местата за настаняване;
 да познава и да се ориентира за местата и безопасните помещения в сградата
на училището за защита от бедствие;

Основна форма на организация на обучението, като извънкласна дейност, е
учебното занятие. Осъществяването и
провеждането на учебното занятие, като
форма на обучение в класно-неурочната
(извънкласна) дейност, предполага пълно съответствие с планираното програмно
образователно съдържание.

 да умее да предприема правилни
действия за спасяване от удавяне;
 да изброява начините за първоначално
гасене на пожар с подръчни средства
и да умее да използва различни противопожарни технически средства за
първоначално гасене на пожар;

Като форма на обучение учебното занятие
е с по-пространни и автономни възможности, много по-ефективно е в сравнение
с традиционните уроци. Това се дължи на
гъвкавата и динамична структура на типа
учебно занятие. В този смисъл може да
се предложи „нещо ново“, да се потърсят
различни от обичайните форми за обучение, чрез които да се създаде по-трайна
връзка между теорията и практиката по
бедствия, с цел постигане на по-голяма ефективност в методическата работа.
Целта е да се засили интересът на учащите към тази нелека материя при усвояването, разбирането и осмислянето на изучаваното учебно съдържание.

 да може да се предпази от изгаряне и
отравяне при пожар и да не изпада в
паника, а бързо да се ориентира към
изходите за напускане на сградата;
 да изброява най-често допусканите
грешки при гасене на пожари, да знае
къде се намират и да знае да борави
с противопожарните уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене;
 да използва индивидуални средства
за защита, да спазва правилата за избор, поставяне и носене на противогаз
и правилно да изработва и поставя памучно-марлена превръзка;

Друга особеност на учебното занятие е
неговата типолого-дидактична насоченост. Типологията може да се разбира и
като схема за класификация на учебни занятия, съгласно групирането им по определен критерий, и като разчленяване на
тяхната система за реализация в практиката. Всеки тип учебно занятие притежава
своя специфична технология на функциониране.

 да прилага правилата за поведение в
колективни средства за защита;
 да умее да оказва първа долекарска
помощ на пострадал.

VІ. ФОРМИ, МЕТОДИ И
СРЕДСТВА НА ОБУЧЕНИЕ

Класификация на типовете учебни занятия:

Формите, методите и средствата на обучение в учебния курс по бедствени ситуации се приемат като безспорна дидактическа категория и относително устойчив
компонент. Те придават на обучението це-

1. Учебно занятие за възприемане и осмисляне на новия учебен материал.
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методически материали

2. Учебно занятие за упражняване и обобщаване на усвоения учебен материал.

2.	Диалогови (интерактивни) методи –
изложение с опонент, синектика, беседа, дискусия, обсъждане, коментар
на казус, мозъчна атака и др.

3. Учебно занятие за формиране на
практически умения и опит на учащите.

3.	Изследователски методи – интервю, анкета, консултиране, словесно
обрисуване, биографичен метод, демонстрация.

Накратко типовете учебни занятия се назовават:

4. Практически методи – онагледяване, игров метод, упражняване, ситуационен метод, работа с карта,
разглеждане на обекти и предмети,
дейности в групи.

	За възприемане и осмисляне;
	За упражняване и обобщаване;
	За практически умения и опит.

5.	Методи за преценка – педагогическа
оценка, устна преценка, тестова
проверка и практическо изпълнение.

Методите на обучение, като дидактическа категория, притежават особен
статус на относителна самостоятелност,
детерминиран като „ключ“, „мост“, който свързва всички останали компоненти в
системата на обучение. Това налага прилагането на широк набор от разнообразни
методи в учебно-възпитателната дейност.
Те се предопределят от многообразието
на целите, които трябва да се постигнат
от влиянието на субективни и обективни
фактори, които влияят в процеса на обучение, или от различната методическа
стратегия, към която се придържа учителят. Всеки метод на обучението има
свои преимущества при приложението му,
свой диапазон на реализация, чрез които
може да се осъществи процесуално-технологичният механизъм на обучението. В
приложението на всеки метод на обучение
преподавателят влага своя индивидуалнотворчески усет, стил, темперамент, характер и педагогическо майсторство.

Средствата на обучение като дидактическа категория са съществена част от системата на обучение, която като сложно и
комплексно цяло се влияе от наличието
на конкретни учебни помагала и дидактически материали в процеса на обучение.
Затова визуализирането (онагледяването) в процеса на обучение чрез подходящи средства за учебна работа има
особена психическа роля за повишаване
на вниманието, съсредоточеността, любознателността на учениците и развитието на познавателните им способности. От
друга страна, постига се по-правилно и
успешно управление на учебно-възпитателния процес. Важна роля за изясняване същността на средствата за обучение
играе тяхната класификация. Класификацията се изгражда съобразно най-често приложимите средства на обучение
и съобразно педагогическите дейности,
които имат интегративен характер в процеса на обучение, и се обединяват по
двойки:

Заложените в учебната програма методи
на обучение са класифицирани:
1.	Монологови методи – устно изложение, разказ, описание, обяснение,
работа с книга или други помагала,
инструктаж, устен извор, примерът
като метод.

Учебно-методически средства в помощ
на учителите – учебна програма, методически помагала за учителите, дидак-
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Технически средства за обучение – апаратна част – аудио- и видео-средства,
компютър, миникомпютър (лаптоп),
– учебни видеофилми, екранни пособия,
телевизионни предавания, радиоапарат,
радиопредавания, касетофон, шрайбпроектор, телевизор, мултимедия.

тически пособия (средства, ръководства), справочна научна литература.
Учебно-методически средства в помощ
на учениците – учебни книги, учебни тетрадки, учебни помагала, учебни сборници, справочници, ръководства за самостоятелна работа, тестови въпросник.

Средствата на обучение непрекъснато
се усъвършенстват и променят в зависимост от изискванията на педагогическите
цели, учебното съдържание, методите и
похватите на обучение, подходите и функциите на реализиране. Съвременните изисквания за активност, самостоятелност и
творчески подход при работата с учениците за безопасно поведение при бедствие,
пожар, катастрофа и пр. могат да се осъществяват много по-обхватно и сигурно с
помощта на прилагането на разнообразни
средства на обучение от учителя.

Комуникационни средства – вербална
комуникация и невербална комуникация –
жест, мимика, движение, словесна - писмена и устна реч.
Веществени средства – земетръсен симулатор, тренажори, детски противогаз,
учебен комплект (манекени) за оказване
на първа помощ, спасителни жилетки,
предпазни облекла, коф-помпа, пожарогасители, обекти, промишлени изделия,
битови вещи и предмети и противопожарни принадлежности.
Изобразителни средства за обучение –
изображения на предмети, явления, картини, таблици, схеми, макети, модели,
графики, рисунки, снимки, учебни карти,
табла, диаграми и пр.

54

учебно помагало

Учебно помагало

„УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ
И КАТАСТРОФИ В УЧИЛИЩЕ“, предназначено за
училищното ръководство, административния персонал,
учителите и други лица, които са включени в
подготовката за защита при бедствия в училище
Цел на учебното помагало:

Безопасността в училище и осигуряването
на продължаващо образование изискват
един динамичен и продължителен процес, иницииран от училищното ръководство и обхващащ служителите на училището, учителите, родителите и местната
общност. Управлението на риска в училище включва следните стъпки: оценка на
риска от БАК, оценка на слабите страни,
капацитета и ресурсите; изготвяне на
план за намаляване на физическия риск,
поддръжка на безопасните съоръжения,
стандартни оперативни процедури и обучения за реакция в кризисна ситуация;
тестване на системата и съоръженията, изготвяне на подготвителен план
и усъвършенстване на уменията, чрез симулация; редактиране на плана съгласно
получения опит.

 Да развие капацитета на директорите,
административния и друг персонал в
училище при оценка на риска и при планиране и вземане на защитни мерки;
 Да развие умения и обезпечаване на
подготовката за бедствия и аварии, реакция и бързо възстановяване;
 Да подпомогне училищата за разработване на планове при бедствия и аварии, които да отговарят на техните специфични нужди и отразяват добрите
национални и международни практики.
Основният фокус на това учебно помагало е върху създаване на „сигурно училище“.
Въведение

Управлението на риска от бедствия включва и предпазване не само на учениците и
училищата, но и на семействата, както и
на цялата общност. Това учебно помагало
е изготвено, за да представи паралелните процеси за защита при БАК, приложими
за цялото общество. Дейностите включват
следното:

Управлението на риска при БАК в училище
е процес на оценка и планиране, физическа защита и усъвършенстване на капацитета за реакция. Този процес е насочен
към:
1. Предпазване на учениците и учителите
от физически наранявания;

1. Оценка и планиране – създаване на
училищен комитет за действия при БАК;
оценка на риска, заплахите и слабите
страни; съставяне на план за продължаващо образование; представяне на плана пред всички заинтересовани страни;

2. Минимизиране на последствията и осигуряване на продължаващо образование за всички деца;
3.	Развитие на култура на безопасност.
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2. Физическа защита и защита на околната среда – поддръжка на съоръженията, инфраструктурата на училището
и др. за смекчаване на последиците,
включително минимизиране на риска
от пожари;

гане на тази цел. Този комитет създава,
адаптира, осъществява и актуализира училищния план за действия при БАК. Членовете на комитета трябва да се срещат в
началото на всяка учебна година, както
и всеки месец в рамките на учебната година. Комитетът следи за личната и организационна подготовка; да съблюдава за
минимизиране на последиците; да организира поне две упражнения за евакуация
в годината и по една симулация веднъж
годишно. Прави оценка на резултатите и
променя плана съобразно научените от
симулацията уроци. Комитетът следва да
осъществява контакт между училището и
местните власти за действия при БАК.

3. Усъвършенстване на капацитета за
реакция при БАК – стандартни оперативни процедури; усъвършенстване на
уменията и организацията на работата;
осигуряване на провизии;
4. Практика, мониторинг и подобряване
– осъществяване на стимулационни упражнения и игри за практика, свързани
с изготвения план; актуализиране на
плана; мониторинг на индикаторите.

Членовете на комитета следва безспорно да притежават лидерски умения. Един
училищен комитет ще бъде по-ефективен,
когато включва представители на всички
заинтересовани, както следва:

1.	ОЦЕНКА И ПЛАНИРАНЕ
Оценката и планирането са първата стъпка за осъществяване на безопасност и намаляване на риска в училищата. Тъй като
без оценка планирането е произволно, а
без планиране оценката не може да има
цел. Стъпките по-долу могат да бъдат постигнати в рамките на няколко дни:

1.	Училищната администрация;
2.	Учителите – по-големите училища трябва да осигурят присъствието на учители от всички по-големи департаменти
или секции;

СЪЗДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН КОМИТЕТ
ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАК

3.	Обслужващ персонал – персонал по
поддръжка, сигурност, здравеопазване, транспортиране и други;

Безопасността в училище е работа на цялата училищна общност. Това изисква добро
управление и координация от училищната
администрация, включване и участие на
всички сектори от училищната общност.

4.	Родители – трябва да има връзка с родителското настоятелство, асоциация
или сходен комитет;
5.	Училищните съседи – това може да
включва съседна гражданска организация, представители на бизнеса, представители на местни власти и др. Връзката може да бъде осъществена чрез
комуникация и срещи, където е подходящо, с полицията, пожарните служби, властите за реакция при БАК, организации на гражданското общество в
съседство, местни бизнес партньори,

Всяко училище трябва да има постоянен
комитет за действия при БАК, който да наблюдава и осъществява действия за намаляване на риска и подготовка за реакция
при настъпване на евентуално бедствие.
Тази работа трябва да се възложи на вече
съществуващ комитет или подкомитет,
който има сходна мисия, или пък на нов
комитет, създаден конкретно за пости-
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училищното ръководство, официални
лица и др.;

 Преглед на евакуационните карти на
всяко училище;

6. Представители на уязвими групи хора
– може да бъде важно да има някой,
който представлява хората с увреждания и други уязвими групи, чиито нужди трябва също да бъдат задоволени;

 Преглед на противопожарното оборудване;
	Идентифициране на възможни места
за евакуация, рисковете в съседство и
ресурси на картата;

7.	Ученици – в идеалния случай това трябва да е представител на ученическия
съвет или комитет.

 Проверка и снабдяване на администрацията, медицинските лица и класните
стаи със специални чанти, съдържащи
необходимите за евакуация материали;

Представители на горепосочените групи
са необходими, за да съдействат улесняването на двустранната комуникация между всички заинтересовани страни в процеса на планиране.

 Проверка и снабдяване на училището с
необходимите материали за оказване
на първа помощ;
	Съобщаване на предприетите мерки на
родителите;

Членовете на комитета следва да запомнят, че този процес е бавен и продължителен и трябва да бъде осъществен поетапно. Всеки етап е важен, за да се постигне
целта – безопасност и продължаващо обучение. Комитетът следва да започне своята работа със създаване на календар на
дейностите. Ключови фактори са:

	Актуализиране на графика на обученията по евакуация и симулация;
 Практически упражнения във всеки
клас;
	Искане на съдействие от страна на родителите за предоставяне на допълнителни материали за училище;

	Създаване на комитета;
	Разпространяване на плана за действия
при бедствия на персонала, учениците
и семействата;

 Провеждане на минимум 2 обучения за
противопожарна безопасност в годината и упражнения по евакуация;

	Осъществяване на оценка на риска от
БАК; идентифициране на слабите страни и оценка на капацитета;

 Провеждане на симулационни упражнения, свързани с други извънредни
ситуации;

 Приоритизиране на действията, необходими за намаляване на риска;

	Оценка на упражненията и симулациите, ревизиране на плановете и процедурите.

	Съставяне на план за обучение на персонала;

Добра идея е да се изготви бюлетин за
безопасността в училище, който може
да се използва от комитета за разпространение на информация и за създаване
безопасна среда и подготовка в училище.
Важно е за комитета да запомни, че уче-

 Преразглеждане на стандартните процедури по евакуация;
	Осъществяване на преглед и съставяне
на списък на потенциални бедствия и
рискови ситуации;
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е уязвим от бедствия като замърсяване от
петрол и други.

ниците от всички възрастови групи могат
и трябва да бъдат включвани колкото се
може по-често и винаги когато е възможно, във всички етапи, свързани с превенцията срещу БАК. Този опит ще подпомогне
за изграждане на култура на безопасността за бъдещите поколения. Техният представител може винаги да бъде заменян с
друг ученик, но могат да бъдат включени
и ученици доброволци. Добре би било да
се организират и извънкласни дейности.

Стъпките, посочени по-долу, ще ви насочат към видовете бедствия, които могат да
настъпят, уязвимия характер на хора или
места и рисковете, които могат да настъпят. Конструирането на ваша собствена
матрица на риска, може да ви помогне да
си представите всеобхватно тази картина
и да фокусирате и приоритизирате вашите
действия за намаляване на уязвимостта и
на рисковете. Това трябва да бъде постигнато чрез проучване и диалог.

Планът за действия при БАК е винаги работа в процес и е документ, който винаги
трябва да се актуализира. Успешният план
набляга върху планирането като процес,
а не приема плана просто като обвързващ
документ. Чрез етапите, посочени по-долу, вие ще генерирате повече идеи, които
ще допълнят вашия „план“. Това, което е
от ключово значение, е да включите колкото се може повече участници в планирането, обучението и да продължите да
усъвършенствате плана чрез практика.

ОЦЕНКА НА БЕДСТВИЯТА И
РИСКОВЕТЕ
Използвайки Матрицата за оценка на
риска, работете в група и попълнете таблицата, като следвате няколко основни
стъпки:
А. Отбележете всички видове бедствия,
които заплашват вашето училище.
Това могат да бъдат природни бедствия или бедствия, породени от човека.

ОЦЕНКА НА РИСКА, СЛАБИТЕ СТРАНИ
И КАПАЦИТЕТА
Рискът се оценява, като се набележат
потенциални заплахи (независимо дали
са природни бедствия или бедствия, породени от човека) и във връзка със специфичните особености и слабите страни
в съответната училищна общност (т.е.
обстоятелствата, които правят общността
уязвима на опустошителни ефекти от бедствия). Уязвимостта се отнася до група от
хора или лица, до околната среда или инфраструктурата. Например деца, възрастни, хора с увреждания, бедни хора, малцинства, имигранти и др. могат да бъдат
категоризирани като уязвими групи. Сгради, които не са проектирани съгласно определени стандарти за безопасност, също
могат да бъдат уязвими. Брегове на реки
или морета са уязвими на наводнения, а
гори - на силни ветрове. Морският живот

Б. Помислете колко вероятно е тези
бедствия да се случат. При земетресение, наводнение, свлачища, вулкан
или други консултирайте се с учени
или с представители на местните
власти, които са ангажирани с управлението на риска, за да бъдете
сигурни, че правилно сте разбрали
ситуацията. Някои бедствия са сезонни, някои са периодични, а други, които настъпват по-рядко, могат да причинят сериозни щети и
последици за здравето и живота на
хората. Направете скала за оценка
на бедствието от 1 до 5. Трябва да
планирате какво бедствие е по-вероятно да се случи в рамките на учебната година.
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дежди, планове;

Бедствия/вероятност да се случат:
1 – много малка вероятност
2 – малка вероятност
3 – средна вероятност
4 – висока
5 – много висока

 Образователни – прекъсване на услуги, качество, последици.
Вашата общност може да бъде по-добре
подготвена при настъпване на определени
бедствия, но за други може да не е подготвена изобщо. Ето защо, ако минимизирате потенциалните последици, то тогава
ще се тревожите по-малко.

В. Отбележете вероятните последици
от тези бедствия по скалата от 1
до 5. Когато правите предположение, вземете под внимание широкия
диапазон от загуби, с които вашето училище или общност може да се
сблъска, като включите следните
фактори:
 Човешки –
увреждания;

смърт,

Степен на последиците от бедствие
1 – малка
2 – контролируема
3 - критична
4 – унищожаваща
5 – крайна форма

наранявания,

Г. Открийте степента на риска, като
умножите вероятността да се случи
бедствие по степента на последиците от него.

 Физически – щети върху сгради или
оборудване;
 Социокултурни – загуба на приятели,
близки, загуба на културно наследство

Риск
1-3–
8-4–
14 - 9 –
19 - 15 –
25 - 20 –

 Икономически – разходи за възстановяване на щетите, разходи за семейства и ученици поради спиране на обучението;
 Влияние върху околната среда – загуба
на природни ресурси и местообитания;

Много слаба вероятност
Слаба вероятност
Средна вероятност
Висока вероятност
Много висока вероятност

Д. След това, в колона Д, превърнете
рисковата вероятност в приоритет:
3 - слаб; 2 – среден; 1 - висок.

 Психологически – загуба на мечти, на-

МАТРИЦА НА РИСКА

А.
ОПАСНОСТИ

Б.
Вероятност за
опасност
0 ниска – 5
висока

В.
Сериозност на
въздействие
(уязвимост/
ресурси)
0 ниска - 5 висока
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инженерното заключение направете стратегия за минимизиране на риска чрез ремонт или преустройство.

ОЦЕНКА НА ИНФРАСТРУКТУРНАТА
БЕЗОПАСНОСТ

След като вече сте приоритизирали бедствията, които могат да се случат във вашия регион, трябва да направите оценка
на инфраструктурните рискове, както и
на ресурсите за минимизиране на риска,
реакция и възстановяване. Мястото, дизайнът и конструкцията на сградата могат
да увеличат или да намалят уязвимостта
на вашето училище в случай на пожар, земетресение, наводнение, зимни бури или
силни ветрове, висока температура, вулкани или заплахи от атентати и бомбардировки.

ОЦЕНКА НА ДРУГИ ФАКТОРИ

Ако на първо място от заплахите сте заложили пожар, земетресение, наводнение
или силна буря, трябва допълнително да
оцените други рискове, свързани с вашата сграда. Това ще помогне да идентифицирате тези мерки, които могат да бъдат
взети в класната стая, офисите и в общите
пространства. Наблюдаващият екип трябва да включи членове за всяко пространство, както и поддържащ персонал, който
да наблюдава съоръженията.

Ако вече сте идентифицирали тези бедствия като приоритетни, то означава, че
вече сте предвидили структурни мерки по
безопасност по отношение на конструкцията на вашето училище, училищната сграда и
възможностите за нейното стабилизиране.

Мерките за предпазване от пожар и пожарна безопасност са част от вашия училищен план и изискват постоянна поддръжка и тестване. Оценете, за да бъдете
сигурни, че:
	Леснозапалимите и уязвими материални ресурси са по-малко на брой, изолирани са, елиминирани са или са на
сигурно място. Това включва електрически кабели, газопроводни тръби, радиатори, печки, леснозапалими течности и др.;

Създаването на чек лист относно безопасността на сградата в училище ще ви помогне да идентифицирате потенциалните
проблеми по-бързо. Това включва:
 Място и почва;
 Височина на сградата;

	Изходите са изчистени от всякакви
пречки, което да подпомогне безопасната евакуация в случай на пожар или
друга извънредна ситуация;

 Дизайн;
 Детайли по конструкцията;
 Водоснабдяване и канализация;

	Системите за сигнал функционират
нормално;

	Основи на сградата.

 Пожарогасителите редовно се пълнят;

Идентифицирайте всички възможни слаби страни на обекта, които се нуждаят от
по-сериозно обследване. Може да имате нужда от квалифициран инженер или
архитект, който да направи тази оценка
заедно с вас. При всяко едно от тези обстоятелства, свързани с вашата сграда, е
необходима инженерна подкрепа. Според

	Останалото противопожарно оборудване се тества и поддържа редовно;
 Механичните и електрически устройства и системи са в добра форма и в
съответствие с изискванията за пожарна безопасност;
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При силни ветрове и циклони помислете
за предметите, които могат да паднат, излетят или се счупят вследствие на бурята.
Помислете какво можете и какво не можете да направите.

детайли на това помагало, ще развиете
по-добро схващане относно някои физически предпазни мерки, както и умения
за реакция и действия при бедствия, от
които ще имате нужда. Направете списък
с тези нужди. След това идентифицирайте хората и местата във вашата училищна
общност, които имат вече изградени умения и притежават необходимото знание,
както и провизиите, от които се нуждаете, и открийте как може да активирате
този капацитет за намаляване на риска и
за увеличаване на вашата производителност. Идентифицирайте ресурсите и възможностите за разрешаване на проблеми,
за да запълните празнините. Включете в
този план имената, уменията/ресурсите,
мястото и контактна информация.

При земетресение помислете за обектите, които могат да паднат, и за всичко, което може да причини нараняване или да
блокира изходите. Помислете какво може
да бъде направено, кой трябва да го направи и кога може да бъде направено.
Приоритизирайте ангажиментите си както
следва:
 Приоритет 1: обезопасете предметите, които могат да убият или наранят
някого или пък могат да блокират
изходите (напр. тежко оборудване,
отоплителни или охлаждащи системи,
тръби, складове, осветление, химикали, предмети, които могат да блокират
изхода). Трябва да имате предвид, че
всички входни врати трябва да се отварят навън.

По отношение на знанията и уменията за
намаляване на риска помислете за: инженери, експерти по безопасност, техници,
водопроводчици, електромонтьори и други. За реакция и възстановяване помислете за: здравни работници, доброволци,
организации на доброволци, комуникационни експерти, конструкции за подслон,
осигуряване на продукти. Открийте какви умения за реакция притежават вашият персонал и ученици. Използвайте тази
оценка, за да планирате необходимото
обучение с цел запълване на празните
места.

 Приоритет 2: обезопасете предметите, които могат да причинят големи
икономически или културни загуби,
нараняване или да спрат учебните
занятия (напр. компютри, аудио-визуално оборудване, училищни награди,
книги и други).

Най-накрая помислете какви провизии ще
са ви необходими за реакция и възстановяване. Като правило колективно ще трябва да планирате провизии за седем дни.
Между училището, дома и работата всеки
ще има нужда от 4 литра вода на човек на
ден, както и от високоенергийна храна.
Като училищна общност ще се очаква вие
да поемете лидерската роля в тази посока.
От училището се очаква планиране на подслон и санитарни условия, както и място,
където да се складират провизиите.

 Приоритет 3: обезопасете предметите, които, ако бъдат повредени, не
могат да бъдат поправени.

ОЦЕНКА НА КАПАЦИТЕТА И
РЕСУРСИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
ПОСЛЕДСТВИЯТА, РЕАКЦИЯ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Вашата училищна общност също има множество силни страни, капацитет и ресурси,
които трябва да бъдат идентифицирани и
мобилизирани. Ако обърнете внимание в
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА
УЧИЛИЩЕТО И НА СЪСЕДИТЕ,
КАКТО И РЕСУРСНА КАРТА

 Върху картата на съседните места отбележете уязвими места и ресурси, като:
	Евакуационни изходи

Училищната карта и картата на съседните
квартали/сгради са подходящ инструмент
за визуализиране и идентифициране на
рисковете и ресурсите във вашата общност. Те ще ви помогнат да разпознаете и
да мислите как да се справите с уязвимите
места и да увеличите капацитета си.

	Евакуационни пътища за автомобили
	Алтернативни зони за подслон и безопасност
	Здравни съоръжения
 Пожарна станция

На училищната карта отбележете уязвимите места и ресурсите, например:

 Други места/съоръжения за справяне
с бедствия

 Входове и изходи

	Инструменти

 Проверка на посетителите

	Хора, които могат да съдействат

	Зона за спешна помощ

	Ресурси за транспортиране

 Мястото, от което се спират газопроводи

	Уязвимо население (възрастни, младежи, деца)

 Мястото на изключване на електричеството

	Уязвими сгради, пътища, съоръжения

 Мястото за спиране на водата

 Провизии

	Коридори за евакуация в сградата

	Надземни опасности

Публикувайте тези карти във вашия училищен бюлетин и ги направете част от вашите насоки за персонала. Преглеждайте
и ревизирайте тези карти така, както ревизирате вашия училищен план за действия при бедствия.

 Местонахождение на противопожарните съоръжения

ПЛАНИРАНЕ, СВЪРЗАНО С
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

 Местонахождение на други съоръжения

Когато учениците са извън училище за подълъг период от време, се увеличават негативните последици, които се отразяват
върху живота. Следва също и увеличаване
на безработицата. В допълнение към всички стъпки, които трябва да се приемат за
оценка на бедствията и ресурсите, физическата защита и капацитета за реакция
в извънредни ситуации, ще имате също
нужда от план за това как да продължи-

	Опасни места на сградата
 Подземни опасности

 Местонахождение на зоната за първа
помощ
	Аварийни изходи
	Хора с увреждания и малки деца
	Разполагаеми провизии
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Споделете тази информация по различни
начини (писмено, аудио-визуални презентации, демонстрация или чрез вашите
ученици). Направете така, че всички да
имат някакво участие.

те обучението на учениците след случай
на бедствие. Това е особено валидно за
училища, които могат да бъдат засегнати от годишни наводнения. Алтернативни
места, временни подслони, работа вкъщи,
радио и телевизионни уроци са само част
от творческите инициативи, които могат
да подсигурят продължаване на обучението. В периода след бедствието учениците
ще имат нужда също от това да участват
във възстановителните процеси, както и
в разнообразни дейности при оказване на
психологическа подкрепа, дейности за намаляване на болката от внезапната загуба.

Персоналът следва да разбере вашите очаквания към него. Ако има бедствие, кога
се очаква от тях да започнат работа? Как
ще се организират? Кой от тях ще е на разположение? На помощ идват отворените
дискусии и реалистичното планиране. Тъй
като всеки ще иска да знае каква система
за комуникация ще бъде използвана (телефон, обява, залепена на сградата, радио, текстови съобщения, имейл, училищен уебсайт).

Вашето училище, ако е в добро състояние,
може да се използва като подслон след
бедствие и да продължи да оказва образователна подкрепа. Ако използвате частни
услуги като охрана, доставки на храна и
транспорт, тези компании също трябва да
участват в процесите на планиране. Участници в процеса на възстановяване са и
инженери, които могат да обследват вашата сграда за безопасност, водопроводчици и други.

Родителите трябва да бъдат уведомени
и включени в този процес. Важно за подготовката при бедствие е, че родителите
знаят и се доверяват на това, че техните
деца ще бъдат предпазени и за тях ще
бъде положена грижа в училище, докато
не премине опасността или не пристигне
помощ отвън, дори за 2-3 дни. Уведомете
ги предварително за всички процедури!

КОМУНИКИРАНЕ НА ВАШИЯ ПЛАН

Ясно обяснете процедурите на родителите, учениците и членовете на общността.
Учениците ще бъдат предавани само на
родители/охрана или упълномощени лица
(които носят снимки със себе си). Дайте
информация за алтернативно обучение,
но и за самата сграда, в която училището
се помещава, особено ако неговите основи не са достатъчно стабилни и устойчиви на бедствия. Обяснете, че в случай на
бедствие училището няма да може да отговаря на входящи обаждания или да има
достъп до изходящи обаждания. Полицията следва да окаже подкрепа. Никой,
включително и родителите, няма да бъде
допускан близо до училище. Учениците ще
бъдат задържани вътре и няма да им бъде
позволявано да напускат сградата, докато
не се обяви край на тревогата. След това

Училищното ръководство, персоналът,
студентите, родителите, лидерите на
местната общност, както и тези, които
оказват първа помощ, следва да бъдат
запознати с вашите планове, за да могат
да повишат ефективността на работата
си. Членовете на общността също могат
да подпомогнат вашето училище при дейностите за намаляване на риска, участие
в училищни тренировки, доброволчески
инициативи по време на възстановителния процес и предоставяйки допълнителни провизии за подкрепа.
Може да организирате специална среща с
местните служби по безопасност, както и
отворена среща за вашата училищна общност, за да комуникирате плановете и да
включите повече участници за подкрепа.
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родителите могат да дойдат и да приберат
децата си.

ция и транспорт. Също и транспортна
безопасност;

Като част от този комуникационен процес,
трябва да помолите родителите да предоставят:

 Намаляване на последиците за околната среда – това включва температурата, освобождаване от материали,
които могат да навредят на околната
среда и да окажат негативно въздействие върху климата, и др.

 Контактна информация в случай на
извънредна ситуация: за да освободите учениците, трябва да сте сигурни,
че информацията за контакт се актуализира в началото на всяка учебна година и че родителите следва да уведомят училището, ако има промяна;

ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРУКТУРНА
БЕЗОПАСНОСТ
Докато осъществяването на мерки за
структурна безопасност излиза извън обхвата на този документ, поддръжката на
сградата е критичен компонент за осигуряването на структурна и неструктурна
безопасност. Повредите следва да бъдат
поправени, а отговорността пада върху
местната училищна администрация и поддържащия персонал.

 Специални чанти за продукти от първа необходимост (секция 3В по-долу).
И най-накрая учениците следва да бъдат
активни участници в подготовката при
бедствие както сега, така и в бъдеще,
като за целта трябва да бъдат включени
като участници в комуникирането на плана
на училището.

Проверете, за да сте сигурни, че:
	Няма колони или греди, които са срязани, с дупки или представляват някаква опасност;

2. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА И
ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА

	Не допускайте стоманени конструкции
да бъдат излагани на влага;

Вашият план за намаляване на уязвимостта и риска следва да включи:

	Не покривайте стоманени конструкции
с баластра;

 Структурна безопасност – това включва безопасност на сградата или на училищното пространство;

 Поправете покривите, счупени тухли
или повреди по стените;

 Неструктурна безопасност – това
включва заплахи, причинени от оборудване и мебелировка, както и елементи като покриви, прозорци, стълбища, отоплителни и охлаждащи системи, складове за вода, тръбопроводи,
изход. Включва също противопожарна
безопасност;

 Поддържайте дренажните системи;
	Уверете се, че няма влага;
 Подменете счупени стъкла и прозорци.

НЕСТРУКТУРНА БЕЗОПАСНОСТ
Мерките по неструктурна безопасност
са тези, които не са свързани със самата сграда, но по-скоро с опасностите от
оборудването в нея. Това включва обо-

 Местна инфраструктура – това включва вода, електричество, газ, комуника-
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рудване за противопожарна безопасност.
Специално внимание трябва да се обърне
на това, че изходите на сградата не могат
да бъдат блокирани. В случай на земетресение и буря, основните притеснения са
предпазване от наранявания както във,
така и извън сградата.

 Да се прикрепят към масата или бюрото важни електронни съоръжения;
 Да се осигури фиксиране на светлините по таваните;
 Да се изолират или обезопасят опасни
материали.

Проверете:

При наводнения:

 Всички врати на класните стаи, външните врати и всички други врати;

 Вдигнете важни предмети по възможност на високо място, така че да не бъдат засегнати от водата;

	Изходите да не са блокирани;

	Изолирайте или обезопасете опасни
материали или ги вдигнете високо.

 Мебелите да са закрепени здраво за
стената, за да не паднат при буря или
земетресение;

МЕСТНА ИНФРАСТРУКТУРНА
БЕЗОПАСНОСТ

	Оборудването за погасяване на пожари
е на лесно достъпно място и е в добро
състояние;

Местната инфраструктура включва вода,
електричество, газ, отоплителни или охлаждащи системи, комуникации и транспортни системи във вашия регион. Те са
обикновено част от по-големи системи,
които се поддържат от местната власт или
частни фирми. Внимателно идентифицирайте проблемите с тези организации, за
да може да предпазите учениците и образователните пособия и техника и направете тези системи по-стабилни. В зависимост от бедствието могат да се потърсят
множество решения:

	Леснозапалимите материали или тези,
които могат да окажат негативно въздействие върху сградата са сложени
настрана;
	Електрическите системи са поддържани и не са претоварени;
	Класните стаи имат 2 изхода, където е
възможно това (понякога вторият изход
може да е прозорец).
Ако има буря или земетресение:

	Кабелите, които могат да блокират изходи, трябва да бъдат изолирани;

 Да няма тежки предмети над нивото на
главата;

 Да се инсталират автоматични системи
за изключване на газта;

 Мебелите да са прикрепени здраво за
стената, пода или тавана;

 Да се види какви могат да бъдат последиците от газопроводи, тръби и други.

 Вратите да са укрепени така, че да не
се затворят при земетресение;

Транспортната безопасност може да включи проверка на пътните условия и пешеходните условия за пресичане, както и
операции, свързани с училищните автобуси или микробуси. Годишно, пътно-

	Газопроводните системи да са добре
укрепени;
 Предпазване от това, да не се счупи
стъкло;
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транспортните произшествия са най-честа
причина за смъртта на учениците и за наранявания. Ето защо трябва да има ясни
обозначени пътни знаци, сигнали, светофари, маркировки на пешеходните пътеки и охраняване на пешеходните пътеки,
които водят към училището като безопасни мерки за сигурност. Проверката на
автомобилите, тестването и обучението,
поддръжката, използването на предпазни
колани са важни елементи за осигуряване
на това, че учениците са в безопасност,
докато използват училищния транспорт.
Веднъж качили се на училищния автобус
или микробус, учениците следва да се съобразяват с всички правила за безопасност
и да бъдат под непрекъснато наблюдение.

БЕЗОПАСНОСТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Решение

Лошо време
през учебната година

Алтернативна локация,
алтернативни методи за
доставка

Свлачище

Засаждане на дървета, стабилизиране на
стръмните участъци/
наклоненията, начертаване на евакуационни
маршрути, стабилизиране на стените

Горски
пожари

Потушаване на
пожарите

Цунами

Евакуационни
маршрути, стълби

Храна/вода

Напояване с дъждовна
вода, училищни градини, засаждане на дървета, складиране на храна

Рециклиране

Разход на
вода и разход на енергия

Контрол върху разхода
на енергия и водата

Опасни
материали –
съхраняване

Училищната общност
следва да е уведомена
кои и къде са те, трябва
да се взимат регулярно
мерки за сигурност и за
тяхното обезопасяване
и др.

Замърсяване
на въздуха

Разходки и каране на
колело и др.

Има и други начини вашата училищна
общност да бъде включена в опазването
на околната среда и намаляване на въздействията върху климатичните промени
– чрез организиране на „зелени училища“
и чрез съвместни действия като почистване, разяснителни кампании и други, които
могат да окуражат гражданите да намаляват последиците, използват отново и рециклират отпадъците.

Околната среда също е важен фактор за
осигуряване на безопасност в училище. Помислете кои са проблемите, които са свързани с безопасността на околната среда, за
да увеличите собствената си безопасност.
Условия

Управление
на отпадъ
ците

3.	РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА
ЗА РЕАКЦИЯ
Последната стъпка в този процес включва развитие на капацитет за реакция. Това
всъщност е систематична организация на
действията, усъвършенстване на уменията (включително относно процедурите при
извънредни ситуации и специфични бедствия) и оценка на провизиите по време
на криза.
Организация на действията чрез Ко
мандния щаб при бедствия (КЩБ)
Капацитетът за действие включва знания,
процедури, умения и провизии. Най-ва-
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трябва да реагира до момента, в който
тази функция може да бъде прехвърлена на по-квалифициран човек или на
по-висша инстанция. Дори този човек
да е директорът или заместник-директорът на училището, няколко лица могат да участват в тази роля, тъй като
някой от участващите може да не е
разположение точно в този момент.
Ето защо „Командирът при инциденти“
може да мобилизира т.нар. Команден
център при инциденти.

жният аспект е организацията и мобилизирането на съществуващи умения и ресурси. Стандартна управленческа система за
действия при извънредни ситуации, като
Команден щаб при бедствия (КЩБ), може
да бъде използвана като насочваща рамка
за координация на различни стандартни
функции, които могат да бъдат използвани в различни извънредни ситуации.
Команден щаб при бедствия (КЩБ)
Целта на КЩБ е да осигури, че наличието
на повече подкрепа помага на повече хора
и да предложи една постоянна система,
в която училищният персонал, учениците, екипите за помощ могат да приложат
във всяко училище и навсякъде. Ключови
принципи са:

 Комуникационен екип – това са тези,
които предават послания (слушатели
и говорители). Комуникационният
екип е дясната ръка на „Командира
при инциденти“, установява връзки с
училищната администрация, местните
служби по безопасност , с родителите
и публиката. Когато комуникационните
системи работят, част от информацията
може да бъде разпространена чрез
използване на телефони и радиообяви.
При по-големи бедствия ключовата
комуникация е с учениците (често
водена от директора на училището
или от заместник-директора чрез
мегафон), както и с родителите, очакващи да приберат детето си.

 Стандартизация – използване на една
и съща терминология (без кодове);
 Унифицирана система от команди/
заповеди с цел определяне на ресурси
за максимална ефективност;
 Динамична организация;
 Интегрирани комуникации.
Има пет ключови функции на КЩБ, които
могат да бъдат използвани в практиката.
Тези пет функции формират един общ
подход за организация на действията при
всяка извънредна ситуация или бедствие.
В зависимост от броя на училищния персонал и на доброволците, на които може
да се разчита, някои хора могат да играят
повече роли в този процес.

 Оперативни екипи: този клон изисква
високоорганизиран и с добра репутация отговорник, който да управлява
екипа, за да може да търси осветление
и спасява, потушава пожари и контролира опасни вещества, затваря съоръжения, оказва първа помощ, оказва
психологическа подкрепа, сигурност
и освобождаване на ученици, оказва
подкрепа на родителите.

 Команди при инциденти: това са хората, които взимат решения. Независимо че някой от вашето училище може
да бъде определен като „Мениджър
на извънредните ситуации“ в нормални условия, в случай на бедствие или
извънредна ситуация „Командирът при
инциденти“ е първият човек, който

 Екип по логистиката: това са тези,
които подкрепят мисията. Включва ръководител на логистичния екип, който
познава сградата и ресурсите й най-добре. Тези екипи ще намерят и доставят
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Стандартни оперативни процедури

провизии, подслон, вода и санитарни
услуги, ще организират доброволческото включване.

Стандартните процедури за реакция при
извънредна ситуация зависят от бедствието и могат и трябва да бъдат приспособени
към вашата среда и условия.

 Екип за информация и планиране:
това включва тези, които документират
и анализират (подкрепят мисията).
	Този екип е обикновено мобилизиран
предварително при идентифициране
и изследване на ресурсите. По време
на инцидент документира ситуацията и
действията и осигурява точен анализ.

Всяка от тези процедури е обяснена подробно по-долу. Трябва да запомните, че
индивидите с увреждания, хората, които владеят чужд език, или посетителите,
които не са запознати с тези процедури,
имат нужда от подкрепа.

 Финанси/администрация: функцията
му е да следи за ресурсите и времето,
изразходено от персонала по време на
бедствия, да организира компенсации,
където е възможно и позволено, и да
води преговори за достъп до необходимите ресурси.

Въпрос №1: Получено ли е предупреждение преди настъпването на опасността?
Бързо и без възможност за предупреждение ли настъпва ситуацията (напр. насилствен акт, земетресение и др.), или началото е бавно или умерено, с известна възможност за ранно предупреждение (напр.
наводнение, циклон, зимна буря и др.)?
При умерено начало с ранно предупреждение има възможност за затваряне на училището и преминаване към алтернативни
методи на обучение. В такива случаи се
практикува нормално освобождаване на
учениците. В други обстоятелства обаче
училището може да се използва като подслон на място от местното население. При
случаи на насилие (въоръжено нападение
или терористичен акт) администрацията
следва да обяви заключване на сградата.

КЩБ е динамична система, която може да
бъде активирана на различни нива в зависимост от ситуацията. Например по време
на бой между ученици или на инцидент в
училище – степен I; малък пожар или наводнение изисква активирането му на степен II. По-голямо бедствие, като земетресение, може да изисква пълно активиране
на различни екипи – степен III. Управлението на тази структура позволява на повече респонденти да бъдат интегрирани,
да се управлява по-лесно веригата от команди и по-лесно да се контролират екипите (5-8 души с един ръководител). Не е
за препоръчване да има постоянни екипи
с единични функции, тъй като всяка ситуация е различна и може да изисква участие на повече хора от всеки екип. Колкото повече ресурси са позволени, толкова
по-подготвен ще бъде персоналът. Дори
и екипите да са формирани за по-дълъг
период от време, персоналът трябва да
разбира и да бъде подготвен да участва
и в ролите на другите, когато това е необходимо. КЩБ трябва да бъде динамичен
и лесно приспособим.

Въпрос №2: Безопасна ли е сградата?

Вторият въпрос е дали сградата е безопасна. В случай че не е, незабавно следва
да се предприеме евакуация. При бързо
настъпващи ситуации, каквито са пожарът
или земетресението, по правило се приема, че сградата не е безопасна и моментално се преминава към внимателна евакуация на сградата (обърнете внимание,
че по време на трусовете при земетресение всички изпълняват команда „залегни,
прикрий се и се дръж здраво“, а еваку-
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дура по обратна евакуация преди отмяна
на тревогата и възстановяване на учебните занятия.

ацията започва едва след спирането им).
Други събития позволяват извършването
на бърза преценка на ситуацията преди
обявяване на евакуация. В случай че сградата се счете за безопасна, към учениците и персонала се подава инструкция за
настаняване в подслон на място. Организираното връщане от сборния пункт
обратно до класните стаи и подслонът на
място се осъществяват чрез процедура по
обратна евакуация.

Процедура по евакуация на сградата,
евакуация в безопасно убежище и отвеждане до сборен пункт
Администрацията: задейства пожароизвестителната система и подава сигнал
към учениците и персонала. При пожар се
затварят всички врати и прозорци, а при
наличие на опасни вещества се спира и
вентилационната система. Според случая
се задейства командната система при инциденти. Ситуацията се следи внимателно
и се подават актуална информация и инструкции, когато такива са налични. Комуникацията се поддържа и всички нови
процедури се обявяват незабавно. След
приключване на извънредната ситуация се
обявява отмяна на тревогата.

Въпрос №3: Безопасен ли е училищният
двор?
В случай че е така, се преминава към процедура по отвеждане до сборен пункт и
настаняване в подслон навън. В противен случай (напр. в крайбрежна зона с
риск от цунами) следва незабавно да се
предприеме евакуация в безопасно убе
жище. Бърза оценка на ситуацията (напр.
има ли опасни вещества, паднали електропроводи, прекъсвания на газопроводи
и др.) ще Ви помогне да изберете по-удачния вариант.

Персоналът: предварително тренира на
процедурите при пожар и земетресение
в клас. Набелязват се всички ученици и
персонал, които могат да имат нужда от
специална помощ по време на евакуация.
Самите те ще Ви информират за най-подходящия начин да им помогнете – запомнете го! Предварително тренирайте с учениците оказване на помощ при извънредни обстоятелства. Ако в училището има
значителен брой ученици с увреждания,
ангажирайте доброволци от района и ги
подгответе предварително. Бъдете готови
да окажете помощ и на посетители.

Във всички случаи след отвеждането до
сборния пункт е необходимо ситуацията
да бъде периодично преразглеждана и да
се предприеме един от описаните начини
на действие. При реални бедствия и аварии се преминава към процедура по спеш
но освобождаване на учениците, при
която трябва да се убедите, че последните се предават директно и единствено
на родител или настойник или на упълномощените лица при извънредна ситуация,
както и да не забравяте да документирате
вземането на всеки от тях. Осигуряването на грижи и надзор за учениците трябва
да продължи до вземането на последния
ученик и обявяването на отмяна на тревогата от отговорника по аварии (както е
обяснено в следващия раздел). При тренировки и събития от по-лек характер за
връщане в час може да се приложи проце-

По време на сигнала за тревога или след
спиране на трусовете при земетресение:
1.	Напомнете на учениците да следват
инструкциите за евакуация на сградата: „Не говори. Не се бутай. Не бягай.
Не се обръщай назад.“ Учениците напускат сградата по двойки. Проверете
оказана ли е специална помощ на нуждаещите се ученици или персонал. На-
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ли. Ако откриете такива, изпратете ги
заедно с още двама ученици до пункта
за оказване на първа помощ и ги инструктирайте незабавно след това да
се върнат заедно. В по-големи училища – вдигнете флага на класната стая
на ниво над главите и го дръжте така
пред групата. Попълнете отчетния
формуляр за състоянието на класа и
го изпратете до командния център по
дежурния ученик.

помнете на учениците да НЕ използват
мобилни телефони, за да останат линиите свободни за приемане и предаване на извънредни съобщения!
2.	Не забравяйте да вземете:
a. Чантата с провизии за действие
при извънредни ситуации на класа;
b. Папката или тетрадката за действие при извънредни ситуации заедно със списъка на класа и отчетните формуляри (вж. приложенията);

5. Припомнете на класа процедурите по
освобождаване на учениците и тяхната
цел, а именно да ги предпазят в случай на опасност. Напомнете им да не
използват мобилните си телефони, а
да ги държат свободни за спешни повиквания. За последните използвайте
само съобщения. Ангажирайте учениците с различни помощни или други
безшумни дейности, свързани с освобождаването (или до отмяна на тревогата и завръщане по класните стаи).

c.	Торбата с чантите за подкрепа на
учениците.
3.	Използвайте система на координиране
на екипите: съвсем набързо се уверете, че никой от учителите в класните
стаи отляво, отдясно и срещу Вас няма
нужда от помощ. Освен ако не получите специални инструкции, предприемете евакуация по определения маршрут.
Ако срещнете препятствие, например
заклещена врата, бъдете готови да използвате алтернативен маршрут. Един
учител застава начело и проверява
дали пътят е чист. Непосредствено зад
него се намира ученик, който отговаря
за контрола при евакуация и следи за
спазването на реда и тишината от учениците. На гърба на групата застават
втори учител и ученик, за да се уверят,
че никой не се откъсва от групата. Отдалечете се от сградата веднага след
напускането й. Отговорните учители за
всяко крило преди това проверяват и
умивалниците.

6.	Ако сте член на някой от екипите за
издирващи и спасителни дейности,
оказване на първа помощ или борба с
пожари, помолете учителя до Вас да
наглежда класа Ви и се отправете към
командния център.
7.	Учителите НИКОГА не се отделят от
класа, а учениците остават заедно
както по време на час. Периодично
изисквайте проверка на присъстващите. Запазете тишина сред учениците, за
да могат всички да чуят информацията
от системата за публично известяване,
високоговорителите или от съответния
начин за масово осведомяване. Децата
могат да напуснат мястото единствено
в компанията на дежурен по предаване
на учениците. Актуална информация и
инструкции за преустановяване на процедурата ще получите от командния
център.

4.	Заемете мястото си в сборния пункт
при извънредни обстоятелства (местата би трябвало да се уточнят преди
края на първото проведено блоково занятие или час на класа). Без да смесвате класовете, пребройте учениците.
Отново проверете дали няма пострада-
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женията за безопасност налагат процедурата да бъде изпълнена точно както при
реална ситуация!

Важно: Всички учители и друг персонал,
които нямат определени задължения и
не са отговорни за даден клас, незабавно се явяват в командния център за инструкции. Всички помощни учители и
възпитатели, които не са отговорни за
даден клас, незабавно се явяват в сборния пункт и помагат при контрола и наблюдението на учениците.

Процедура по настаняване в подслон на
място
Настаняване в подслон на място може да
се наложи при настъпване на извънредна
ситуация извън училището, която възпрепятства нормалното освобождаване на учениците, като например влошени метеорологични условия или наводнение, ядрени,
биологични или химически аварии, терористични атаки. Процедурата е подходяща,
когато не се налага евакуация или когато
времето не позволява такава да бъде извършена, и тя следва да се обяви чрез системата за публично известяване или лично.

Евакуация в безопасно убежище: всяко
училище определя алтернативен сборен
пункт, в случай че се наложи евакуация на
територията на училището. Маршрутите
за евакуация следва да са предварително
уточнени, а родителите – да са информирани за алтернативния сборен пункт. Училища, изправени пред предвидими заплахи, като наводнения, свлачища, падащи
отломки, цунами, химическо освобождаване, или такива, които не разполагат с
безопасен сборен пункт на територията
си, трябва да определят и подготвят зоната за убежище предварително, като я
снабдят с необходимите провизии. При
необходимост следва да се организира и
транспорт до убежището в зависимост от
потенциалните опасности. Евакуацията
може да бъде както автоматична (напр.
при земетресение в крайбрежен регион с
риск от цунами), така и вследствие на сигнал от отговорника или екипа за оценка на
извънредните ситуации по места.

Администрацията: 1. Активира командната система при инциденти (според случая). 2. Инструктира учениците и персонала да останат на място или да се върнат в закритите места за настаняване, да
затворят всички врати и прозорци (според
случая) и да включат вентилационната
система (според случая); следи и предоставя актуална информация и инструкции,
когато такива са налични; оповестава „отмяна на тревогата“ след приключване на
извънредната ситуация.
Персоналът:

Обратна евакуация: възможно е също
така да се наложи и връщане по места в
сградата, ако вътрешната част се окаже по-безопасна от външната. Упражнете
процедурата в края на тренировките, когато се връщата обратно в класната стая,
като спазвате същите правила.

1.	Незабавно изведете от класните стаи
всички ученици и персонал и докладвайте в най-близката стая или на
предварително определеното място за
настаняване в учебната сграда.
2.	Учителите непременно да носят със
себе си своите чанти или кутии и тетрадки или папки за действие при извънредни ситуации.

Внимание: Отнасяйте се сериозно към
всеки сигнал и действайте по съответния подобаващ начин. Независимо дали
става въпрос за реална опасност, тренировка или дори фалшива тревога, съобра-

3.	Окажете съдействие на всички нуждаещи се от специална грижа.
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Администрацията: включете сигнала за
заключване и известете „Внимание, установено е проникване в сградата! Начало
на процедура по заключване.“ Да НЕ се
активира системата за пожароизвестяване! Предприемете действия по прикритие. Активирайте командната система при
инциденти и се подгответе да предадете
командването на полицията или на службите по обществена сигурност. Внимателно наблюдавайте ситуацията. Извършете
повторна оценка и подайте актуална информация и инструкции при наличие на
такива. Службата по обществена сигурност ще Ви предаде командването обратно, когато е безопасно. След инцидента
информирайте учениците и родителите
(според случая), като отделите време за
отговори и обсъждане.

4.	Затворете всички врати и прозорци и
заключете входовете (според случая).
5.	Запечатайте стаята с цел предотвратяване на навлизането на външен въздух,
като изключите системите за отопление, вентилация или охлаждане (според случая).
6.	Отбележете присъстващите в отчетния
формуляр на класа и го предайте на отговорника по аварии, когато е безопасно.
7. Включете радио или телевизионен приемник и следете за последваща информация или инструкции.
8.	Накарайте учениците да оставят своите
мобилни телефони по бюрата, тъй като
при бедствия от общ характер е важно
линиите да останат отворени за спешни повиквания, и ги ангажирайте с различни помощни или други безшумни
дейности, свързани с освобождаването
(или до отмяна на тревогата и завръщане по класните стаи).

Персоналът:
1.	Съберете учениците по класните стаи,
като запазите спокойствие. Опитайте
да предупредите останалите преподаватели, персонал, ученици и посетители незабавно да се отправят към мястото за настаняване. Ако се намирате
извън сградата, незабавно преминете
към безопасна зона, далеч от района
на заплахата.

9.	Останете по места до получаване на
други указания от училищното ръководство.
10. Изгответе график за учене, отдих, храна и спане.

2.	Затворете и заключете вратите отвътре. Не се излагайте на показ и стойте
далеч от врати и прозорци. Където и
да се намирате, обърнете всички бюра
и/или чинове настрани и ги поставете
с лице към коридора и/или външните
прозорци (според случая).

Процедура по заключване
До заключване може да се прибегне в случай на насилствено или въоръжено проникване в сградата, при възникване на
заплаха от насилие или друга кризисна
ситуация във или извън сградата, както и
когато движението на територията на заведението или евакуацията на улището не
са безопасни. Сигналът за незабавно заключване се подава чрез сирена или сигнала за тревога.

3.	Инструктирайте учениците да приклекнат и да се скрият зад бюрата, като по
този начин минимално се излагат на
показ. Не спускайте завесите или други покривала на външните прозорци.
4.	Изключете осветлението, радиоприемници и всички други звукопредава-
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извънредни ситуации в пакета за действие
при извънредни ситуации, намиращ се в
кабинета на администрацията, както и
веднъж годишно в кутията с провизии за
извънредни ситуации, съхранявана в училището.

тели. Изключете звука на мобилните
телефони.
5.	Останете на място, докато не получите инструкции лично от полицията или
училищното ръководство.
6.	Изпълнете инструкциите за възстановяване на учебния процес и/или преминаване към процедура по освобождаване на учениците при бедствия и
извънредни ситуации.

Учителите: отговарят за запознаване на
учениците и родителите с процедурите по
освобождаване на ученици при бедствия и
извънредни ситуации.
Екипът за предаване на учениците на
упълномощените лица: посреща родителите или лицата от списъка за връзка при
извънредни ситуации на определения за
целта изход и им дава за попълване „Формуляр за предаване на ученика на съответното упълномощено лице“ (разрешително за предаване на детето); уверява
се, че възрастното лице, което взема ученика, е посочено в списъка и проверява
неговата идентичност; предава ученика на
определения изход; пази подписани копия
на формулярите за предаване на ученици,
за да гаранира наличието на информация
при постъпване на запитване; организира
дейността по вземане и предаване на учениците с оглед на максимална ефективност и безопасност.

Процедура по извънредно освобождаване на ученици
Целта на процедурите за освобождаване
на ученици при бедствия и извънредни ситуации е да се гарантира безопасното им
предаване на техните семейства при съмнителни или необичайни обстоятелства.
При бедствия или извънредни ситуации на
ученици на възраст под 16 г. не следва да
се разрешава самостоятелно напускане на
сградата в отсъствието на възрастен придружител, посочен от техните родители
или настойник.
Родителите: предоставят и поддържат
актуален „Списък на лица за връзка при
извънредни ситуации“ за децата си, който включва родители и настойници, както
и двама или трима доверени роднини или
приятели, живеещи в района, които ще са
наблизо и биха могли да приберат детето
при настъпване на съответните обстоятелства. При бедствие или извънредна ситуация даден ученик може да бъде предаден
единствено на лицата, указани в списъка,
или на упълномощени от тях лица.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ
СПЕЦИФИЧНИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ
Общи насоки:
Регистрация на посетителите: с цел
предпазване на посетителите от всякаква
опасност, както и на учениците и персонала от неоторизиран достъп в сградата,
е необходимо училищата да поддържат
система на единен достъп и регистрация
на посетителите чрез поименни етикети,
които да информират учениците и персонала, че непознатото лице се е идентифицирало, преди да влезе на територията на
учебното заведение. Тези правила следва
да бъдат широко оповестявани, както и да

Администрацията: проверява дали списъкът на лицата за връзка при извънредни
ситуации е актуализиран от родителите в
началото на всяка учебна година и предоставя възможност това да бъде извършено по всяко друго време; актуализира
копията на списъците с лица за връзка при
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вени – непряко, неизявено, двусмислено
или мълчаливо насилие; прикрито – мълчаливо насилие, което не представлява
явна заплаха; условно – предупреждение
за насилие при неизпълнение на дадени
условия (напр. изнудване). Възможно е да
се наложи оценка на степента на заплахата като ниско, средно или високорискова
от страна на експертен екип въз основа на
поведението и характера на ученика, както и на училищната, социалната и семейната динамика.

се оказва съдействие на посетителите при
регистрация.
Спешни повиквания: при обаждане до
полицията, спешна медицинска помощ,
пожарна или при други спешни обаждания е важно да сте готови да опишете
КАКВО, КОГА и КЪДЕ се случва, КОЙ сте
Вие и как да се свържат обратно с Вас.
Не прекъсвайте обаждането, преди да
получите потвърждение, че може да го
направите. От гледна точка на личната Ви
безопасност е добре в бутона „ICE“ на Вашия мобилен телефон (стандартен бутон
за връзка при спешни ситуации) да въведете телефонния номер на най-близкия
Ви роднина.

 В случаи на присъствие на подо
зрителни или непознати лица: ако
усетите заплаха, незабавно потърсете
помощ от колега. Ако се почувствате
заплашен(а), доверете се на усета си.
Запазете дистанция. Използвайте недвусмислени вербални и невербални
средства. Ако прецените за необходимо, повикайте полиция. Ако се налага,
незабавно подайте сигнал за заключване на сградата.

Спешна медицинска помощ: окажете незабавна медицинска помощ и повикайте
линейка, в случай че е необходимо.
Заплахи от насилие: случаите на насилие
в училищата не са спонтанни, случайни
или повсеместни, а преди повечето от тях,
нападателят вече е споделил своите планове с някого. На практика не съществува
точен профил на насилствения посегател.
Някои, макар и не всички проявяващи насилие ученици, изпитват социални затруднения, но мотивите за насилието могат да
бъдат съвсем различни. Предотвратяване
би могло да се постигне чрез изграждане
на среда на доверие и уважение между
ученици и възрастни. Училищата следва
да осигурят възможност за открит диалог,
който толерира разнообразието и различията и насърчава и подкрепя общуването.
Специално внимание следва да се обърне
на социалните, емоционални и академични потребности на учениците.

 В случаи на тормоз: училищната култура не бива да толерира тормоза и
всеки, който стане свидетел или обект
на такъв, би следвало да се чувства
сигурен, че може да подаде сигнал с
ясното съзнание, че възрастните ще
поемат ситуацията в свои ръце. До
семейна намеса може да се прибегне както по отношение на жертвите,
така и по отношение на извършителите на насилствени деяния. За допълнителна информация вж. http://www.
stopbullyingnow.hrsa.gov/kids/ .
 В случаи на побой сред учениците:
повикайте или изпратете помощ на
място – физическа намеса от Ваша страна не е необходима. Представете се и
настоявайте за прекратяване на побоя.
Обърнете се към учениците, въвлечени в него, по име и настоявайте всички наблюдатели да отстъпят встрани.

Нито една заплаха не бива да бъде пренебрегвана, нито пък да се преувеличава
нейното значение. Заплахите от насилие
могат да бъдат: преки – конкретни действия срещу дадено нарочено лице, извършени по ясен и категоричен начин; кос-
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те функцията за идентифициране на
позвъняването, в случай че такава е
налична. Говорете с полицията и запишете всичко, което Ви кажат. При необходимост ще получите инструкции за
евакуация на сградата. В такива случаи
администрацията следва незабавно да
подаде сигнал за евакуиране. Персоналът следва да извърши визуална проверка на класната стая и прилежащия
район, като подаде сигнал за всеки
един подозрителен обект, без в никакъв случай да го докосва. Абсолютно
наложително е персоналът да не прави опити за обезвреждане, оглед или
преместване на подозрителни взривни
обекти. Класният ръководител следва
незабавно да осигури евакуация на терена около съмнителния обект. Не използвайте никакви радиоапарати, радиостанции или мобилни телефони, за
да избегнете непредвидено задействане на експлозивни устройства. Персоналът в близост до печки, отоплителни
уреди или газови сградни инсталации
следва незабавно да ги изключи. Не
предприемайте връщане в сградата до
получаване на сигнал за отмяна на тревогата от полицията, противопожарния
екип или администрацията.

Внимателно следете развоя на събитията, за да можете впоследствие да докладвате. Изпратете на място представители на персонала, за да упражнят
контрол и разпръснат наблюдателите.
 В случаи на присъствие на въоръ
жени лица: повикайте или изпратете
помощ на място – физическа намеса от
Ваша страна не е необходима. Опитайте да запазите самообладание. Старайте се да не предприемате нищо, с което
да провокирате нападателя към действие. Заплахата може да бъде с висока, средна или ниска степен на риск в
зависимост от множество фактори. В
такива случаи представител на персонала би следвало да повика полиция,
като опише: ситуацията, напр. като
статична (при барикадиране на нападателя) или динамична (при движение);
пострадали членове на персонала или
ученици; брой, местонахождение и описание на нападателите. Необходимо
е също така да се докладват всякакви
подозрителни устройства, вкл. чрез
описание и уточняване на местонахождението им.
 В случаи на бомбена заплаха: запазете самообладание и същевременно
се постарайте да задържите лицето
на телефона, без по никакъв начин
да го провокирате. Потвърдете Вашата готовност да окажете съдействие.
Не включвайте сигнал за пожар. Безшумно сигнализирайте на Ваш колега
незабавно да повика полиция. Дайте
възможност на обаждащия се да Ви
предостави максимално количество
информация, без да го прекъсвате. Водете бележки за всичко, което Ви съобщават, вкл. наблюденията Ви за фоновия шум, характеристиките на гласа,
езика и т.н. Задайте максимален брой
конкретни въпроси. След приключване на разговора незабавно активирай-

 В случаи на транзитно преминава
не: при движение по посока към или
навън от училището, с цел намаляване излагането на непредвидени насилствени действия, персоналът и учениците следва да се придържат към
добре обходени и открити маршрути.
Ходете уверено, бъдете бдителни за
всичко наоколо и се движете заедно
с приятел или придружител, особено
нощно време. При определени обстоятелства властите могат да Ви помолят
да използвате различни маршрути с цел
недопускане на излагане на атака. Избегнете опасността, като бързо напуснете нежелателния район. Повикайте
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 Ако човек или дрехите му горят:
останете на място, паднете на земята,
като се търкаляте от една страна на
друга. Ако това се случва на човек до
Вас – бутнете го на земята и започнете да го търкаляте и/или го покрийте с
одеало, килим или палто.

помощ, като извикате силно „Помощ,
полиция!“. Различни специализирани
отряди или патрули за обществена сигурност могат да изиграят важна роля
за увеличаване на личната Ви безопасност.
Пожар

Земетресение

 Ако забележите пожар: малък пожар
потушете с пожарогасител или покрийте източника с одеяло. При използване
на съвременни пожарогасители: изтеглете щифта от дръжката; насочете
уреда към източника на пламъците; натиснете пусковия механизъм; с плавни
движения насочете струята от край до
край. Изключете източника (напр. газов уред), след като се уверите, че е
безопасно. Активирайте системата за
пожароизвестяване и предупредете
останалите. Подайте сигнал за спешност по телефона, като отбележите
местоположението на инцидента. Евакуирайте сградата и затворете всички
врати и прозорци.

По време на трусовете: още при първия сигнал за трус извикайте на висок
глас: „Позиция при земетресение: залегни, прикрий се и се дръж здраво.“ След
приключване на трусовете преминете към
външна евакуация далеч от сградата.
 Ако сте в класната стая: лицето, което се намира най-близо до вратата, я
отваря напълно, а тези, които се намират в близост до открит пламък, трябва
да го изгасят. ПАДНЕТЕ на колене, за
да намалите максимално опасността
да пострадате. ПРИКРИЙТЕ глава, врат
и лице. ЗАСТАНЕТЕ под масивно бюро
или чин, за да осигурите максимална
защита за главата и врата си. ДРЪЖТЕ
СЕ ЗДРАВО за обекта, който използвате
за прикритие. Стойте далеч от високи и
тежки мебели или съоръжения и опасни висящи предмети. Не използвайте
асансьори.

 Ако чуете сигнал за пожар: подходете като към истински спешен случай и
следвайте процедурата за евакуиране
на сградата. Никога не отваряйте затворена врата, преди да се уверите, че
от другата страна няма горещ въздух.
Не отваряйте горещи врати.

	Ако сте в инвалидна количка: заключете я и заемете подготвителна позиция при извънредни ситуации, като
покриете главата и врата си. В случай
на амфитеатрално разположение – заемете позицията на мястото си.

 Ако попаднете сред дим: паднете на
колене и изпълзете навън. Дишайте
плитко, през носа. Задържайте дъха си
колкото е възможно по-дълго. Покрийте устата и носа си с влажна кърпа.

 Ако сте в изследователски лаборатории или кухни: загасете всички горящи уреди и контейнери за складиране
на опасни материали около Вас и/или
ги обезопасете, преди да се прикриете. Стойте далеч от горещи източници,
окачени шкафове и опасни разливни
вещества.

 Ако се окажете заклещен(а) в стая
поради пожар: блокирайте дима, като
поставите влажна кърпа в основата на
вратата. Оттеглете се, като затваряте
колкото може повече врати зад себе
си. Подайте сигнал по телефона за
местоположението си.
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подкрепа и го уверете, че издирващите и
спасителните екипи ще се притекат на помощ. Ако престоят на място крие допълнителна опасност, обездвижените пострадали би следвало да се евакуират заедно с
останалата част на класа. Изгасете всеки
един малък пожар. Отделете десет секунди да се огледате наоколо и се опитайте
да запомните щетите и опасностите, които
впоследствие да докладвате. На вратата
на стаята поставете или зелен знак „Всички изведени“, или червен „ПОМОЩ/ОПАСНОСТ!“. Оставете вратата отключена.
Уверете се в безопасността на аварийния
изход и пристъпете към евакуация, като
внимателно се отдалечите от сградата.

	Ако сте във вътрешната част на открита площ, където няма прикритие:
преминете към вътрешна стена, далеч от падащи или окачени предмети.
Залегнете, прикрийте се и се дръжте
здраво, като предпазвате главата и
врата си с ръце.
	Ако сте в библиотека, работилница,
на сцена за представления или в кухня: отдалечете се от рафтове, книги и
инструменти, доколкото е възможно.
 При седеж в амфитеатрално разположение: заемете подготвителна позиция при извънредни ситуации до
приключване на трусовете. Следвайте
инструкциите за гарантиране на безпроблемна евакуация.

Цунами: предприемете евакуация при
ранно предупреждение за настъпване на
цунами или ако усетите земни трусове,
като се насочите към предварително определено безопасно убежище на по-високо равнище или далеч от бреговата ивица.

	Ако се намирате навън: отдалечете
се от сгради, стени, електропроводи,
дървета, светлинни стълбове и други
опасни обекти. Паднете на колене и
прикрийте главата и врата си.

Буря: следвайте инструкциите за ранно
предупреждение. Преминете към настаняване в подслон на място.

	Ако сте в училищно транспортно
средство: шофьорът следва да паркира превозното средство далеч от въздушни опасности. Заемете подготвителната позиция.

 Ако се намирате в помещение: не
приближавайте никакви телефони,
тъй като телефонните линии пренасят
електричество. Изключете захранването на телевизори, компютри и други уреди, защото светкавиците могат
да причинят токов удар и се пренасят
по електрическата мрежа. Стойте далеч от течаща вода в кранове, мивки и
вани, понеже токът от мълнии може да
се придвижи по водопровода. Спуснете
завесите на прозорците и застанете далеч от тях. Следете метеорологичните
бюлетини по радиоприемник, захранван от батерии, и своевременно изпълнявайте подадените инструкции.

По време на вторични трусове: вземете
същите предпазни мерки като по време на
самите трусове.
След приключване на трусовете: при
умерени или тежки земетресения – преди да напуснете стаята, се огледайте за
пострадали. Окажете животоспасяваща
първа помощ (отваряне на дихателни пътища, спиране на силно кървене, третиране
на шокови случаи). Помолете отговорните
ученици да окажат помощ на леко пострадалите. Ако в помещението има сериозно
пострадало или притиснато лице, постарайте се да го успокоите. Снабдете го със
свирка и предмет от личната му чанта за

 Ако се намирате навън: планирайте
следващите си действия. Важно е да
знаете къде ще отидете, ако неочаква-
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на медицинска намеса. Окажете първа
помощ. Ако човекът е спрял да диша,
започнете изкуствено дишане (в случай че знаете как). Ако сърцето му е
спряло да бие, някой, който е преминал обучение по сърдечно-белодробна
реанимация, трябва да приложи процедурата. Проверете и се погрижете
за други възможни наранявания и се
уверете, че няма изгаряния. Преместете пострадалия на безопасно място. Не
забравяйте, че жертвите на мълнии не
носят електрически заряд и е абсолютно безопасно да ги докосвате.

но се извие гръмотевична буря. Следете внимателно метеорологичните условия и бъдете готов(а) да предприемете
незабавни действия, за да се доберете
до безопасно място, преди бурята да
Ви застигне. В случай че се намирате
в лодка или плувате, излезте на суша,
слезте на брега и незабавно потърсете
безопасно място. Стойте далеч от водата, която може да бъде проводник
на електричество от светкавици. Потърсете подслон в устойчива, затворена постройка, напр. уплътнена сграда.
Ако не откриете такава, влезте в кола
или автобус и затворете прозорците.
Поставете ръце на скута си и дръжте
краката си на разстояние от пода. Ако
сте в гората, потърсете район, закрит
от ниски дървета. В никакъв случай не
заставайте под единично, голямо дърво на открито. Като последна мярка установете се в ниско разположено, открито пространство, далеч от всякакви
високи обекти – дървета, кули, огради,
телефонни стълбове, електропроводи.
Останете бдителни, тъй като в такива
райони има опасност от наводняване.

Наводнения: Следвайте инструкциите за
ранно предупреждение. Преминете към
евакуация на по-високо равнище или подслон на място.
 При бавно покачване на водата: при
достатъчно предизвестие за евакуация
преди наводнението опитайте да осигурите максимална защита за документацията и електрооборудването. Предприемете нормални действия за евакуация на сградата и преминете към
безопасно убежище.

 Ако усетите или видите светка
вица (внимание: ако почувствате, че
косата Ви се изправя, това е знак за
предстоящ удар): клекнете ниско на
земята, като застанете на възглавничките на стъпалата си, така че зарядът
да премине през Вас обратно в земята.
Закрийте с ръце ушите си и наклонете
глава надолу. Старайте се максимално
да намалите риска от превръщането Ви
в мишена. В никакъв случай не лягайте
по корем или по гръб на земята!

 Внезапни тежки наводнения: незабавно евакуирайте всички засегнати
помещения. Преминете към безопасно
убежище на по-високите етажи, като
не забравяте своите чанти или кутии
и тетрадки или папки за действие при
извънредни ситуации. НЕ опитвайте
да прегазите прииждащи води независимо от дълбочината. НЕ опитвайте
да напуснете сградата с кола. Ако се
наложи евакуация, носете спасителни
жилетки или други подобни средства.

 Ако човек около Вас бъде покосен
от мълния: повикайте помощ. Накарайте някой да се обади на телефона
за спешни повиквания или да извика
спешна медицинска помощ. Жертвите на мълнии се нуждаят от незабав-

Изпускане на опасни вещества: преминете към евакуация срещу посоката на вятъра и се насочете към безопасно убежище или подслон на място, като преди това
затворите и запечатате всички прозорци и
въздуховоди.
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Умения за реакция при извънредни об
стоятелства

 Разливи на химически или други
опасни вещества: при възможност
ограничете изтичането при източника
и локализирайте разлива. Изключете всякакво оборудване. Евакуирайте
зоната в непосредствена близост. Ако
опасността премине отвъд локализираната зона, задействайте пожароизвестителната система и спазвайте
процедурата за евакуация на сградата и отвеждане към сборния пункт.
Първият свидетел на изтичането или
разлива на опасни вещества трябва да
се обади на телефона за спешни повиквания, като предостави информация за
веществата и местоположението си,
както и за броя на хората наоколо.

Уменията за реакция при извънредни обстоятелства, свързани с изпълняване на
различни функции в рамките на системи
за управление на бедствия, са описани подолу. Голяма част от персонала най-вероятно вече владее част от тези умения, а
много други биха могли да ги усвоят чрез
онлайн програми за самообучение. Добър
източник на допълнителни ресурси за обучение е местната общност, вкл. противопожарната охрана, гражданска защита,
червения кръст или червения полумесец
и др. Изгответе годишен план за обучение
на персонала, с цел да запълните всички пропуски в уменията за реакция, които считате, че ще Ви бъдат необходими.
Много училища са установили, че след
усвояване и практикуване на тези умения,
персоналът може лесно да ги предаде на
новопостъпилите служители в рамките на
периодични половинчасови обучения в
малки групи.

 Изтичане на газ: не задействайте пожароизвестителната система, тъй като
това би могло да предизвика експлозия. Напуснете района и се обадете
на телефона за спешни повиквания.
Обявете предупредителен сигнал чрез
системата за публично известяване
или чрез предаване на информацията
от врата на врата. Евакуирайте сградата според процедурата за евакуация
на сградата и отвеждане към сборния пункт.

Отговорникът по аварии е лицето, което ръководи действията при извънредни ситуации и остава на пост в командния пункт на координационния център
при извънредни обстоятелства, откъдето следи и подава инструкции за извършването на всички операции. В повечето случаи функцията се изпълнява от
директора или от заместник-директора
на училището или от друго определено
от тях лице. При отсъствие на титуляра задълженията могат да се поемат
от всяко едно лице до намиране на поквалифициран специалист.

 Експлозия: залегнете и се прикрийте
под бюро, чин или друг обект, който
може да Ви предпази от падащи стъкла и отломки. Когато е безопасно, направете справка в раздела за спешни
повиквания и незабавно докладвайте
експлозията. Оставете вратите отворени, за да улесните напускането на сградата в случай на срутвания. Избягвайте
да стоите в близост до външни стени
и части на сградата с преобладаващи
големи прозорци и/или тежки окачени
осветителни тела. Останете в готовност за изпълняване на последващите
команди на отговорника по аварии.

Отговорникът има следните задължения:
	Обявяване на началото и края на действията при настъпване на извънредните
обстоятелства;
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Дърво на решенията в извънредни ситуации
Внезапно начало, без предупреждение
Насилие

Умерено начало, ранно
предупреждение

Земетресение

Пожар

Залегни, прикрий се
Изпълзи
и се дръж здраво
(според случая)

Всички други,
вкл. повторна оценка
Безопасна ли е сградата?

Не
Заключване

Евакуация

- Алармен сигнал
- Повикай спешна
помощ
- Всички остават
вътре!
- Заключване на
всички врати
- Влизането и излизането от сградата
е забранено
- Сигнали през прозорците

- Алармен сигнал или задействане на
пусков механизъм
- Пожар: обаждане на телефона за
спешни случаи
- Насочване на уреда и обхващане на
сградата от край до край
- Съдействие на хора с увреждания и
посетители
- Вземи провизиите за извънредни
ситуации
- Земетресение: знак на вратата

Да
Подслон на място
(в сградата)
- Оповестяване
- Оставане в безопасни
части на сградата
- Влизането и излизането
от сградата е забранено

Залегни, прикрий
Безопасен ли е районът?
се и се дръж здраво

Залегни, прикрий се и се
дръж здраво

Да

Не

Събиране и насочване към убежище
извън сградата
- Проверка на учениците
- Подготовка на
убежището
- Грижа и надзор за
учениците

Евакуация в безопасно
убежище
- Отправи се към по-безопасна част
- Проверка на учениците
- Повикай транспорт
- Използвай превозните
средства за подслон
Повторна оценка:
В случай че районът е безопасен,
безопасна ли е местната общност?

Да

Не

Подновяване на
учебните занятия
и/или нормално
освобождаване на
учениците

Извънредно освобождаване на учениците
- Предаване на учениците
единствено на проверени и упълномощени
лица за контакт в извънредни ситуации
- Попълване на данни във
формуляра за предаване на ученика
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ководители на оперативните екипи и
контрол на дейността на ръководителите;

	Оценка на вида и обхвата на извънредните обстоятелства;
	Определяне на заплахата за човешкия
живот и на структурите и нуждата от
външна помощ;

 Поддържане на връзка с координационния център при извънредни обстоятелства;

 Определяне на команден пункт (координационен център при извънредни
обстоятелства);

 Получаване на доклади от ръководителите на екипите;
 Поддържане на списък на откритите
пожари и състоянието им;

	Определяне и координиране на отговорностите при извънредни обстоятелства (според случая).

 Получаване на списъците на липсващите или ненамерени ученици.

Задълженията на екипа за комуникация
включват:

Очакванията към екипите за потушаване
на пожари / извършване на леки издирвателни и спасителни акции / оценка на
щетите и контрол на съоръженията са
незабавно да се мобилизират при контейнера с провизии при извънредни ситуации
за получаване на екипировка и уреди за
безопасност. Те имат следните задължения:

 Докладване на отговорника по аварии;
	Оказване на подкрепа на отговорника
по аварии с различни помощни дейности и дейности за разпространение
на информация;
	Изграждане на система за публично известяване;

	Незабавно потушаване на малки пожари с раздаденото противопожарно оборудване от всички обучени представители на персонала или от по-възрастните ученици без изчакване на сигнал
за мобилизация;

	Използване на кратки съобщения, изпратени чрез мобилни телефони, радиостанции, предаватели и всякакви други средства, необходими за осъществяването на контакт между училището,
службите за спешна помощ и районния
щаб (според нуждите);

 Безопасността на спасителите остава
на първо място. Всяка ситуация трябва
да бъде внимателно преценявана;

 Предаване на официални съобщения
от отговорника към персонала и учениците в сборния пункт, както и към родителите и местната общност (според
нуждите).

	Екипи от по трима души претърсват определените райони по сграда и етаж и
проверяват за липсващи ученици;

Задълженията на ръководителя по оперативната дейност включват:

	Екипи от по трима души проверяват и
изключват съоръженията (според нуждите) и оценяват щетите;

	Отваряне на кутията с провизиите при
извънредни ситуации;

 Проверете всяка стая в предварително определената сграда, като внимавате за пострадали лица, които могат

 Мобилизиране на оперативните екипи
(според нуждите), определяне на ръ-
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верки за отваряне на дихателните пътища, спиране на кървене и третиране
на шокови случаи;

да имат нужда от помощ. Започнете от
първия етаж и се движете нагоре;
	Уверете се, че всички са напуснали
сградата/сградите. Придружете хората до изхода по обичайния начин, като
използвате стълбите, коридорите и
входовете, когато това е възможно. Изпратете тежко пострадалите в сборния
пункт;

	Координиране на дейността с екипите за издирвателни и спасителни дейности;
	Определяне на необходимостта от
спешна медицинска помощ;

 Поставете знак „Х“ с тебешир върху
вратите на празните стаи;

	Оказване на първа помощ според нуждите;

	Окажете първа помощ, в случай че не
излагате самия себе си на опасност;

 Водене на дневник на видовете пострадали и оказаната помощ;

 Пренесете обездвижените пострадали
до пункта за оказване на първа помощ
единствено ако оставането им на място
крие опасност;

	Оказване на психологическа първа помощ и създаване на система от координирани екипи в подкрепа на нуждаещите се ученици или персонал;

	Отделяйте не повече от минута на всяко открито пострадало лице;

 Водене на дневник на учениците, изпратени да окажат спешна медицинска
помощ, както и на нуждите от проследяване и допълнителна помощ и препращане към екипи за специализирана
помощ.

	Отбележете местонахождението на пострадалите в дневника на екипа за реакция при извънредни обстоятелства;

Задълженията на ръководителя на екипа
за действие в сборния пункт са:

 Докладвайте всичко на ръководителя
на оперативния екип (по възможност
като използвате радиостанция);

 Препраща формулярите за докладване
на състоянието на учениците, изготвени от учителите, и незабавно докладва
за всеки открит пострадал или изчезнал ученик;

	Резервните екипи трябва да са в мобилизационна готовност според установените в оценителните доклади нужди.
Задълженията на екипите за оказване на
първа помощ и психологическа подкрепа са следните:

 Поддържа връзка с екипа за докладване на присъстващите към командния
център;

	Създаване на пункт за оказване на първа помощ на безопасно място;

	Гарантира за безопасността и чистотата на всички входове, коридори и стълбища;

	Осигуряване на провизии за оказване
на първа помощ;

	Участва в координираните екипи заедно
с преподавателите или персонала, намиращи се в непосредствена близост;

	Разпределяне на пациентите според
необходимостта от животоспасяваща
помощ, с преимущество на бързи про-
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познава родителя или настойника или
когато последните бъдат разпознати
от ученик, това може да се използва
вместо идентификация, но само след
одобрение от администратор;

	Оказва съдействие на дежурните при
намирането на учениците, които се
предават на родителите или настойника, или на упълномощено от тях лице,
и ги насочва към изхода за предаване
на учениците.

	Запазване на горната част на формулярите и подреждането им по азбучен
ред;

Задълженията на членовете на екипа са:
	Отбелязване на присъстващите, периодично извършване на повторна проверка и докладване на командния център;

	Отбелязване на детето в списъка на
учениците и определяне на местоположението му в сборния пункт при извънредни обстоятелства;

	Наблюдават и успокояват учениците по
време на извънредната ситуация;

	Изпращане на дежурния със средната
част на формуляра за намиране на ученика в сборния пункт;

 Провеждане на дейности за разпускане
и отдих за поддържане на реда и спокойствието;

 Предаване на долната част на формуляра на родителя или настойника и
насочване към изхода за предаване на
ученици;

	Осигуряване на вода и закуски за утешаване на учениците.
Задълженията на екипа за предаване
на учениците на техните семейства са
следните:

 В случай че второ лице дойде и потърси същия ученик - извършване на
проверка на формуляра за поискване и
насочване на родителя към изхода за
получаване за по-подробна информация.

	Уверете се, че изходите за вземане и
предаване на ученици са ясно обозначени над вратите и че в предната част
на сградата има насочваща табела към
изхода за вземане и за предаване.

На изхода за приемане:

На изхода за вземане:

	Сверка на формуляра за вземане на
ученика и изискване на идентификационен документ. При установяване на
несъответствия – препращане на лицето обратно към изхода за вземане;

 Посрещане и изясняване на процеса по
вземане на ученици от техните родители или настойници;
	Изискване за попълване на формуляр
за предаване на ученика на съответното упълномощено лице (разрешително
за предаване на детето);

 В случай че второ лице дойде и потърси същия ученик – извършване на проверка дали ученикът е бил взет, както
и на часа на предаването му и на лицето, което го е взело.

 Проверка на данните според списъците на лицата за връзка при извънредни
ситуации;

Задълженията на ръководителя на логистичния екип са следните:

	Изискване на идентификационен документ – в случай че персоналът лично

	Незабавно заключване на всички външ-
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ните във физкултурния салон или полеви тоалетни, в случай че те са безопасни и има осигурена вода;

ни изходи и врати за обезопасяване на
района;
 Докладване на отговорника по аварии;

 Провизиите трябва да бъдат предварително поставени в контейнера за съхранение при извънредни обстоятелства;

	Ако е необходимо – мобилизиране на
екипи за получаване на оборудване и
подпомагане на оперативния екип;
	Наблюдаване на изходите и отварянето
им за преминаване на превозни средства на службите за спешна помощ, както и насочване на пристигналите екипи
към съответните нуждаещи се места;

	За прегради могат да се използват големи картонени кутии, които се разрязват наполовина вертикално и се оформят V-образно, или пък тъмни листове,
нанизани на въжета. Възможно е да се
наложи обособяване на отделни части
за момчетата и момичетата;

 Поставяне на обозначителни табели
(според нуждите);

	За събиране на отпадъците може да се
изкопаят дупки, върху които периодично се хвърля пясък или пръст, или да
се използват кофи или найлонови пликове.

	Насочване на родителите към портала
за вземане;
 Проверка на съоръженията и предприемане на действия за намаляване на
риска от щети на територията на училището;

Убежище:
 При лошо време и в случай че физкултурният салон е безопасен за използване, учениците се довеждат в него;

	Оценка на щетите на територията на
училището и докладване на командния
център;

	Ако сградата не е безопасна, резервният отговорник по авариите следва да
обмисли резервен вариант. За целта се
използват одеяла, съхранявани в помещението за извънредни ситуации;

	Обособяване на зона за морга (според
нуждите);
	Сътрудничество с училищното заведение и командния център за разпределянето на ресурсите, вкл. вода, храна,
електричество, радиоприемници, телефони и санитарни принадлежности;

 Да се осигури вода и храна за лицата,
които остават на място след времето за
хранене;

	Търсене на съдействие за установяване на екипи за действие в убежището
и санитарни и хранителни услуги (според нуждите).

	Запасите от вода и храна трябва да бъдат налични и едновременно с това периодично използвани и подновявани.
Провизии при извънредни обстоятел
ства

Екип за действие в убежището и сани
тарни услуги

В случай на необходимост от евакуация
на сградата или района е важно да имате
предвид няколко основни вида провизии,

Санитарни услуги:
	Учениците следва да използват тоалет-
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Чантите за подкрепа на учениците се изискват от родителите и се съхраняват в
мека вълнена торба или раница в класната стая, на удобно място до изхода.
Помощ с набирането на необходимите
бройки може да окаже всяка една асоциация на родители и учители, особено
за семейства в затруднено финансово
положение. Възможно е също така родителите да бъдат помолени да дарят по
едно одеяло за всеки ученик, което остава
на съхранение в контейнера с провизиите
за извънредни ситуации (вж. по-долу).

които трябва да сте готови да вземете със
себе си. Същите ще са необходими и ако
се наложи да прибегнете до подслон на
място. Съгласно представените в приложенията списъци е препоръчително провизиите да се съхраняват от администрацията, в медицинския кабинет, както и
във всяка класна стая и в цялото училище.
Кутията с провизии за извънредни ситуации, съхранявана от училищната администрация, следва да съдържа списък на
персонала и учениците в класа и работен
график, а за началните и средните училища и списъците с лицата за връзка при
извънредни ситуации дневник за отчитане
на присъствията и отсъствията на учениците, ежедневен регистър на посетителите, карта на района на училището, важни
телефонни номера, ключове и канцеларски материали.

Провизиите за извънредни ситуации
трябва да се съхраняват в контейнер или
кош извън главната училищна сграда и
трябва да съдържат запаси от вода (приблизително по четири литра на човек на
ден, от които половината за питейни, а останалата половина - за санитарни нужди).
Запасите могат да бъдат използвани както
от училището, така и от местната общност
в случай на използване на първото за убежище. В съдържанието също така влизат и
комуникационни устройства, както и ако е
необходимо, жилетки и палки за членовете на екипа за реакция при извънредни обстоятелства, съоръжения за убежището,
разделители за тоалетни, както и средства за работата на екипите за издирване
и спасяване (според случая).

Кутията с провизии за извънредни ситуации, съхранявана в медицинския кабинет, следва да съдържа рецептурни медикаменти и комплект за оказване на първа
помощ. Съдържанието на последния следва да е съобразено с големината на училището (вж. http://en.wikipedia.org/wiki/
First_aid_kit).
Всяка класна стая следва да разполага с
кутия или кофа с провизии за извънредни ситуации. Последните трябва винаги
да се носят при организиране на екскурзии и могат да се използват при необходимост от заключване или настаняване в
подслон на място (където кофата може
да се използва и като импровизирана тоалетна). Всяка класна стая също така се
нуждае от тетрадка или папка за извънредни ситуации, която може да бъде закачена на кука над вратата или поставена
в кутията със същото предназначение. Тетрадката/папката следва да се актуализира в началото на всяка година, както и при
подготовката на училищните тренировки.

Екипите за реакция при извънредни обстоятелства ще се нуждаят от няколко копия от Вашата тетрадка за работа на екипите за реакция, вкл. карти на района на
училището и сборния пункт, пълен списък
на учениците, списък на преподавателите
и персонала, матрицата за спешно реагиране при бедствия и извънредни ситуации
на училището, описание на отговорностите
по отношение на командната система при
инциденти и общите и специфичните процедури за действие при извънредни обстоятелства. Нужда ще има също така и от маса,
работни бюра и канцеларски материали.
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4. Практика, наблюдение и
усъвършенстване

Самата симулация представлява възможност за обучение чрез преживяване. След
тренировката учениците могат да поискат
допълнителна информация от учителите
в класната стая. Удачен метод за това е
провеждането на обща среща с преподавателите и персонала за усъвършенстване
на мерките за намаляване на негативните
последствия и готовността за реакция при
извънредни обстоятелства. Най-важната
част на всяка тренировка е последващата дискусия и актуализация на плана за
действие вследствие на натрупания опит.

Провеждане на симулационни трени
ровки с цел практическо изпълнение,
оценка и актуализиране на плана за
действие
Училищните тренировки трябва да бъдат
съобразени с потенциалните опасности.
Всяко училище трябва да провежда минимум три противопожарни тренировки
годишно, както и поне една пълна симулационна тренировка. Училища, които се
намират в земетръсни или склонни към
наводняване райони, трябва допълнително да проведат и съответните практически тренировки. За всяка една предварително обявена тренировка планирайте по
една тренировка без предварително известие. Импровизирайте с различни сценарии, по различно време на деня както в
присъствието на директора, така и когато
го няма. Целта на такива тренировки е да
Ви подготви за непредвидени ситуации,
предвид на което, в случай че направите
тренировките твърде лесни, няма да разберете как да се адаптирате към реалната
ситуация. Винаги гледайте на тренировките като на истински събития.

Индикатори за наблюдение на управле
нието на извънредни ситуации от учи
лищата
Контролният лист за готовността и
устойчивостта на училището при извънредни обстоятелства (вж. приложенията) може да послужи като ръководство
за оценката на постигнатия напредък в
изпълнението на политиките и процедурите на Вашето училище по отношение
управлението на извънредни ситуации.
Изключително полезно е използването му
в самото началото, с цел определяне на
базови стойности и последващото му повторение веднъж годишно - за измерване
на постигнатия напредък. Листът може да
послужи и при подготовката и оценката на
училищните тренировки, което ще улесни
продължаващите Ви усилия за гарантиране безопасността на учениците и персонала и осигуряване на приемственост в образователния процес.

Добрата тренировка е едновременно с това
и част от процеса на обучение. Тя започва
с предварителна подготовка на персонала
и дава възможност за групово обучение на
учениците в класните стаи, запомняне на
процедурите и проверка на провизиите.
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„ДА РАЗВИЕМ ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО СРЕД ДЕЦАТА“
предназначени за ръководители на доброволчески
клубове в училище
Увод

участват активно в проекти и други инициативи, които понякога излизат от рамката
на учебните часове, концепция, която се
сблъсква с липсата на тази култура. Резултатът е, че тийнейджърите често са
принуждавани да се включват в доброволчески дейности, мотивирани единствено
от авторитета на съответния организатор
(директор, учител), даден му по силата
на професионалната му позиция. От друга
страна, ще имат право и онези, които ще
кажат, че друга, по-позитивна мотивация
едва ли може да възникне сама на празно
място, ако семейството, а и обществото
извън училище не са работили в тази посока от най-ранна възраст. Възникващото
противоречие би могло да се реши единствено ако приемем действително децата
с необходимото уважение и респект към
техните индивидуалности и интереси,
както и като развиваме доброволчеството целенасочено, с ясни за двете страни
правила и в атмосфера на непрекъсната
подкрепа и сътрудничество. По-долу ще
се опитаме да дадем някои методически
насоки как би могло да стане това в общия
случай на развитие на доброволчеството
в училище или извън него, което премахва ограниченията на конкретния повод
(проект „Мрежа от сигурни училища“), но,
разбира се, е приложимо и към него.

В България има дългогодишни традиции
в обществената работа, взаимопомощ и
въвличане на гражданите в решаване на
проблемите на общността. В миналото хората, които са се занимавали с такава дейност, са били наричани обществени деятели, спомоществователи или алтруисти. През
последните няколко десетилетия понятието
„доброволец“ придоби популярност и се използва като основно понятие, обозначаващо
участието на гражданите на добра воля в
решаването на проблеми от местнo, национално и международно значение.
Във всяко демократично общество е немислимо да се говори за развитие, без
да се отчете ролята на доброволците. Те
наистина са едни от най-ценните ресурси в редица случаи, за пример можем да
дадем социалната работа или справянето
с последствията от бедствия. Да бъдеш
доброволец означава да използваш своите умения, знания и опит в свободното си
време в полза на обществена кауза или
група хора, които се намират в риск/неравностойно положение.
Може да се каже, че децата в прогимназиална училищна възраст са все още недостатъчно използван доброволчески ресурс.
Традиционно за тях се мисли по-скоро
като обект на доброволчество, докато тук
ще обърнем внимание, че те могат и трябва да развиват доброволческа култура в
полза на другите и обществото в тази възраст, че дори и по-рано. Образователната
реформа увеличава очакванията децата да

Доброволчеството
Огледайте вашата общност и ще видите хиляди неизползвани източници на идеи, вдъхновение и позитивна енергия. Има един потенциален ресурс, който всички общности
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споделят – младите хора. От друга страна
ние рядко даваме възможност на по-малките граждани, на тези под 14-15 години, да
допринесят със своите идеи и таланти към
общите ни каузи. Дори и организации, които служат или се застъпват за децата, ги
възприемат предимно като получатели на
услуги, а не като потенциални сътрудници.
И все пак, понеже като обществото се стремим да максимизираме наличните ресурси,
можем ли да си позволим да продължим да
пренебрегваме най-младите граждани?

Децата, които доброволчестват, са помалко склонни да проявяват рисково поведение. Резултатите от изследване, проведено в САЩ сред 47 000 деца в 5-и до
12-и клас в държавните училища (Benson
& Roehlkepartain, 1993), показват, че децата, които са доброволчествали дори само
един час седмично, е по-малко вероятно
да проявяват подобно поведение: напр. 7%
от тях са склонни да употребяват алкохол,
за разлика от 14% от другите; 7% напускат
училище, срещу 13% от останалите и т.н.

Доброволчеството е идеалният начин за
децата да се възприемат като продуктивни,
активни членове на една общност. Въпреки че за някои доброволчески дейности се
изисква образование или предишен опит,
голям брой инициативи или организации
предлагат шанса да опитате нещо ново и
ценят ентусиазма и творчество повече от
знанията. Като доброволци децата могат
да демонстрират своите уникални способности и могат да се справят с подходяща
за възрастта им работа в съответствие с
реалното им ниво на умение, а не да бъдат ограничени от тяхната възраст.

Защо доброволчеството има възпиращ
ефект върху негативни поведения? Възможен отговор е, защото доброволческите
проекти осигуряват положителни, структурирани и осмислящи времето дейности.
Доброволчеството подхранва грижовност,
съпричастност и други положителни ценности – лицата, които се грижат за другите, е по-малко вероятно да проявяват
асоциално поведение. Освен това така те
имат възможност да си взаимодействат с
връстници и възрастни, което, съчетано
с положителна среда, неутрализира негативните влияния, които биха могли да
доведат до лоши възможности за избор.
Доброволчеството също така е важен ресурс за справяне с някои от наболелите
проблеми на младите хора, като ранна
бременност, отпаднали от училище, злоупотреба с наркотични вещества и насилие.

Ползите от
доброволчеството
за децата
Всеки печели от децата, служещи като доброволци. Множество са изгодите, за които тийнейджърите могат да допринесат
за училището или организацията, в която
служат като доброволци, както и за цялата
по-голяма общност. Доброволческите проекти обаче имат и потенциала драстично
да променят в положителна посока живота
на младите хора - техни участници. Значението за деца като доброволци насърчава
здравословния начин на живот и социалното включване, подобрява възможностите за избор, развива професионално, учи
на жизнени умения и пр.

Участието на деца в доброволчески програми ускорява развитието им в психическата, социалната и интелектуалната
област. Психологическото развитие е засилено чрез повишаване на самочувствието, отговорността и интерес към ученето.
Социалното развитие е повлияно от развитието на нови социални умения и по-силно
чувство за дълг и отговорност. Възможна
причина за по-силно чувство за дълг е,
че чрез доброволческия опит децата са
в състояние да видят себе си като значими в живота на другите. Интелектуално-
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тийнейджърската възраст и особено след
14 години, но данните сочат, че колкото
по-рано децата участват в доброволчески
дейности, толкова по-голяма е вероятността да доброволчестват по време на юношеството и евентуално по-късно в живота.

то развитие е повлияно от възможностите
за обучение, предоставени от доброволчеството, както и възможностите на децата да упражняват своите интелектуални
способности. Доброволческите дейности
често пъти представят нов учебен материал и възможностите за прилагане на
наскоро научен материал. Най-ценните
програми, които повишават интелектуалното развитие, са тези, които позволяват на децата да се позовават или
обработват своя личен опит.

Доброволчески програми,
предназначени за деца
Има очевиден дефицит на доброволчески програми, ориентирани към деца на
възраст под 14 години, както в участващите в проекта страни, така и в европейски
мащаб. Въпреки това съществува тенденция към увеличаване на този брой, като
както училищата, така и нарастващ брой
неправителствени организации (НПО) се
ориентират или включват тази група в
свои доброволчески иницитиви. Съществуват четири опции за включване на
деца под 14-годишна възраст като доброволци (Ellis, 1983). Това са: индивидуално
доброволчество, групи от деца, семейни
екипи и несвързани интерпоколенчески
екипи. По няколко думи за всяка опция:

Доброволчеството може да подхранва важни житейски умения и ценности в децата. Децата, които участват в доброволчески дейности, са възнаградени с нови
умения и перспективи. Тази стойност
може да бъде особено важна в работата
с деца, които имат по-малко възможности
да развиват умения и интереси, като например тези в неравностойно социално
положение. Така се стимулират уменията,
необходими за ползотворен живот в зряла
възраст, които могат да включват: отговорност за изпълнение на дадена задача,
точност, надеждност, разбирателство с
другите и пр.

	Индивидуално доброволчество. При
този вариант деца могат да бъдат назначени индивидуално на база на специалните им способности, които съответстват на определени нужди;

Доброволчеството е идеалният начин за
децата да се изявяват като продуктивни,
активни членове на една общност. Чрез
доброволческата дейност, децата могат
да дадат ценен принос на тяхното постоянно променящо се общество. Нещо повече, има доказани ефекти, че там, където
доброволчестват деца, тази обществена
практика в един момент се превръща в
норма и за възрастните. В резултат на това
обществото се превръща в истинска общност, където всички хора споделят обща
визия и просперират заедно.

	Групи от деца. При този вариант повечето от отговорностите по набиране, организиране, супервизия и пр. на
групата се носят от определен лидер
- възрастен. Времето за обучение е намалено, а друга полза е, че членовете
мотивират един друг. Това е най-често
срещаният случай на развитие на доброволчество в училище и върху него
ще бъде фокусът на този материал;

Проучванията показват значението на
участието на деца в доброволчески инициативи още от преди юношеството. Наистина повечето възможности са насочени към

	Семейни екипи. С нарастващата популярност на семейното доброволчество,
много организации изграждат добро-
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14 години очевидно опцията на сключване
на формален писмен договор между двете
страни – училище (организация) и доброволец (дете), отпада. Това не значи обаче, че не трябва да има никакви писмени
регламенти, с които детето да е запознато, както и да е получено съгласието
на неговия родител/наставник (също в
писмена форма). Както се вижда, едно е
организацията да вижда ползата от развитие на доброволчеството на деца, друго е
да го приложи на практика. Необходимо
е да се адаптират съществуващите процедури за работа с доброволци така, че те
да станат подходящи за тази възрастова
група. Често несигурността на работата с
деца е пречка на НПО да включват такива
в техните програми за доброволци. Всъщност същите добри техники за управление
важат за деца както при възрастни. Основните им елементи, адресирани към едните и другите, не се различават: набиране
и селекция, ориентация, обучение, мотивиране, супервизия и оценяване, подкрепа и признание…

волчески програми, които включват
родители и техните деца. Опцията се
разраства, тъй като родителите имат
ограничен период от време, за да прекарат заедно с децата си и винаги търсят начини да използват това време
креативно. Теоретично този вариант
най-лесно се управлява, защото включва допълнителен надзор на възрастен
(родител). Много училища използват
елементи от този подход при организирани краткосрочни мероприятия;
	Несвързани интерпоколенчески екипи.
Тази интересна опция включва двойки
доброволци от две различни възрастови групи. Примери за такива екипи
е сдвояване на малки деца с юноши
или възрастни граждани с деца до завършване на определена доброволческа задача. Тази опция е полезна и за
максимизиране на надзора над детето,
като същевременно позволява равен
принос.

Доброволческа философия
и доброволческа роля

Мотивацията

Доброволците са важни за всяка организация, включително и училищната, защото осигуряват чрез своите усилия принос
към реализиране на нейната мисия. Ето
защо тя има задължение да инвестира в
тяхното набиране, мотивиране, обучение,
оценяване и в общественото признание на
труда им, както и в ресурсите, необходими за развитие на доброволчеството.

Причините хората да извършват доброволен труд са различни, така както самите
хора са различни. Важно е да се знае, че
всеки, който извършва доброволен труд,
иска нещо в замяна на това, което той ще
предложи. Най-важната полза от всичко
това е личното и професионално развитие, друг е въпросът доколко то се осъзнава, особено от деца.

В общия случай доброволецът трябва да
договори своята роля с организацията.
Организацията трябва да има тази роля
предвид преди започването на доброволческата служба, но това как точно ролята
ще се реализира практически е въпрос на
взаимно споразумение.

Има различни теории за мотивацията. Според едни независимо дали приемаме или
не съществуването на алтруизма като мотивиращ фактор, то много доброволци заявяват, че главната причина да се включат
в доброволчески дейности е желанието да
помагат на другите, без да очакват нищо
в замяна. Противоположно на това обяс-

В случай на доброволчество от деца под
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нение, Инструменталната теория казва,
че човек е мотивиран да действа само ако
нещо важно ще получи от това действие.
Според тази теория, преди да се ангажира с някаква дейност, доброволецът ще
зададе няколко въпроса, чиито отговори
ще му дадат информация за конкретните
очаквания от тези дейности. Ето защо тази
теория предполага, че доброволците идват не само с желание да дават, но и с очаквания нещо да получат. В някои случаи
доброволците знаят точно какъв да бъде
очакваният резултат. Понякога обаче доброволецът има само една идея, повече
или по-малко ясна за възможните ползи от
участие в доброволческа дейност. И в двата случая е също толкова важно очакванията да бъдат взаимно открити, изяснени,
разбрани и приети - като отправна точка
на ползотворни отношения между доброволците и организацията.

	Нужда от себереализация: «Искам да
бъда най-добрият»;
	Нужда от принадлежност: «Искам да
бъда приет и да бъда обичан»;
	Нужда от сила: «Искам да оказвам положително влияние върху нещата».
Най-често една от тези нужди е по-широко разпространена в даден момент и
в определен контекст. Ще добавим, че в
тийнейджърска възраст тези мотиватори са по-изразени, по-видими за опитния
специалист, което подпомага правилното
им използване.
Каквато и да е тяхната мотивация да бъдат
доброволци, към тях трябва да се отнасяме справедливо, да се чувстват полезни
и оценени, да им бъдат давани задачи,
съобразени с техните възможности. Всички тези неща, от които доброволецът се
развива, ще го направят по-уверен, ще натрупа опит, ще се научи как да работи в
екип, как да комуникира, да участва в изпълнение на проектите и тогава ще може
да прилага наученото в бъдеще.

Освен теориите, които са базирани на вътрешен мотиватор (алтруизъм, лични очаквания и т.н.), има професионалисти,
които вярват, че на мотивацията може да
бъде повлияно, може да бъде преобразувана и модифицирана, особено когато става въпрос за доброволчество на деца. По
този начин, ако определено поведение,
напр. вземане на участие като доброволец
в събитие, което цели разрешаването на
проблем в общността, е подкрепено, окуражено, дори наградено, то тогава е много
вероятно в бъдеще този доброволец да се
включи отново. Задачата на ръководителя
е да намери най-добрия начин да насърчи
доброволеца и винаги да оцени усилията
му. Тази теория ни учи колко е важно да
прибягваме постоянно до думи и жестове
на признателност и благодарност, това е
най-лесният начин да се подчертае приносът на доброволците.

Какво би могло да мотивира едно дете да
стане доброволец? Хубаво е да си изясним
този въпрос, преди да пристъпим към създаването на доброволческия клуб. Преди
всичко мотивиращ фактор е спецификата
на самата дейност, ако тя е в полето на
интересите му. В този смисъл доброволчеството може да бъде инструмент за професионално развитие или най-малкото за
професионална ориентиране. Освен самата дейност има и много други мотивиращи
фактори, които децата споделят:
 Предполага се, че училището ги стимулира да участват в извънкласни дейности;

Според Теорията на извлечените нужди
пък има три категории причини за човешкото поведение:

 	Искат да научат за други млади хора
със същите проблеми;
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удовлетвори мотивиращите го нужди по
начин, който е ползотворен за каузата, но
го задоволява и като личност.

 	Искат да бъдат различни от връстниците си, които не участват;
 	Искат да развият нови интереси и нови
умения;

Набиране и селекция

 Възможности за работа в мрежа, за пътувания и интересни преживявания;

Основното предизвикателство в процес на
набиране е не само да бъдат привлечени
достатъчно доброволци, но и това да са
най-подходящите за дейността. За успешното организиране на кампания за набиране на доброволци е абсолютно необходимо да се направи оценка на потребностите. Преди да се пристъпи към реалното
набиране на доброволци, трябва да знаем:

 	Чувство за полезност;
 	Желание за създаване на нови връзки
и нови приятелства;
 	Усещането за принадлежност към група, кауза;
 Възможността да получат обществено
признание и др.

 	Какви дейности могат да развиват доброволците в рамките на доброволческия клуб;

Във всеки един етап от изграждането на
ефективна система за управление на доброволците трябва да се познава тяхната
мотивация, за да може основните мотивиращи фактори за всяка личност да се
отчитат и удовлетворяват. Мотивацията
не е важна единствено при набирането
на доброволци, тя е ключова и за тяхното продължително задържане. Задържане
на доброволците е процес на съзнателно
запазване на доброволците за по-дълъг
период от време в дадена организация
или структура (вкл. доброволчески клуб),
за да могат да продължат да подпомагат
осъществяването на конкретни дейности и
програми. Проблемите, свързани със задържането на доброволците, обикновено
са свързани с поддържане на тяхната мотивация.

 	Как ще ги подкрепяме;
	Какви са уменията и качествата, които
доброволците е по-добре да притежават в контекста на конкретни дейности,
които ще се реализират;
 	Какви са процедурите, с които те ще
бъдат подбрани.
Съществуват много причини защо трябва
да се използват стратегии и техники при
набирането на доброволци, ето само някои от тях:
 	За да се изберат най-заинтересованите;
 	За да се изберат най-добрите в дадена
предметна област;

Ако трябва да обобщим - мотивиран е този
доброволец, който е готов да извършва
необходимата работа, приемайки принципите и ценностите на организацията и
в рамките на дадените му насоки. Поведението на хората е мотивирано, ако работата удовлетворява техните нужди, ако
вършат нещо продуктивно. Да мотивираме
доброволец, означава да му позволим да

 Да се определят специфичните качества или умения, например познаването
на програми за обработка на снимки,
влдеенето на чужд език и т.н.;
 	За по-лесно интегриране в групата или
за сплотяване на групата;
 Да се изберат тези, които искат да раз-
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виват себе си, но също така и да допринесат за клуба, училището или организацията в същото време.

сред членовете на тези групи, така че те
да приемат доброволчеството като положително действие.

Практиката показва, че най-разпространените стратегии за набиране на доброволци са: общ подбор, специфичен подбор,
„концентричен“ подбор и подбор в затворена система. Ще ги разгледаме накратко.

Независимо от избрания подход ключова
част в процеса по набиране е така нареченото Послание за набиране. За да бъде
ефективно, съобщението (обявата) трябва
да включва едновременно четири аспекта:

Общият подбор е стратегия, адресирана
към широката публика. Целта е да се подберат доброволци за дейности, за които
не се изисква специални умения, или да
се попълни организацията с доброволци,
които могат да бъдат обучени за кратко
време.

1. 	Споменете необходимостта (която се
отнася до нещо, което съществува в
обществото, а не само вътре в институцията/организацията): Каква е необходимостта, която доброволчеството
може да посрещне?
2.	Описание на работата: Какъв ще бъде
конкретният и положителен резултат
от доброволческата дейност?

Специфичният подбор е стратегия за набиране на доброволци от избраната целева група за изпълнение на специфични
задачи. Посредством тази стратегия се
набират доброволци за дейности, които
изискват специални умения или познания.

3. Премахнете страховете/подозренията
- какви са и как да се преодолеят всякакви страхове и неодобрение по отношение на доброволния труд?
4. Представяне на предимствата: Какви
ще бъдат ползите за доброволците, които ще се включат в тази дейност? Какви са предпочитанията и очакванията
на групата, към която принадлежат?
Какво може да привлече/мотивира
един потенциален доброволец?

Концентричният вид подбор е стратегия,
при която съществуващи доброволци привличат нови доброволци. Предимството
на метода е, че е насочен към хора, които
по някакъв начин вече са наясно с дейността, като така шансът да бъдат привлечени е по-голям. В същото време тази
стратегия ограничава възможността да се
извърши подбор на най-подходящите доброволци за дейностите, които трябва да
се извършват, тъй като не е насочена към
по-широка група.

Независимо каква техника за набиране
на доброволци ще ползвате (обяви, промоции, използване на други доброволци
и пр.) посланието ви трябва да бъде ясно
изразено, на разбираем за целевата група
език, особено ако се отнася до деца. Не
поставяйте акцент върху думата доброволец, това може да се превърне в пречка
заради стереотипите в училище и в обществото. Глаголите в императивна форма
придават динамика на посланието («Включи се ...» «помогни за ...» «бъди част от
...», «участвай в ...», «допринеси за ...»,
и т.н.).

Подборът в затворена система е стратегия, която набира доброволци от затворени системи, като училище, компания,
военно поделение, професионална група, т.е. от всякакви групи, чиито членове
често си взаимодействат и показват висока степен на идентификация с групата. Тази стратегия за набиране включва
създаването на култура на ангажираност

93

П р о е к т М р е ж а о т с и г у р н и у ч и л и щ а ● Сб о р н и к м а т е р и а л и

Ориентация и обучение

Обучение на работното място. Този вид
обучение се практикува, когато работата не изисква специални умения или доброволецът ги притежава вече в някаква
степен. Методите на придобиване на нови
умения включват: „демонстрация“ – когато на лицето се показва как се прави нещо;
„менторство“ – когато експерт наставлява,
упътва лицето; „коачинг“ – когато експерт
учи лицето; „чрез опита“ – когато лицето
опитва нещо и се учи от опита.

Ориентация е процес, по време на който
доброволецът се запознава (ориентира) в
новата за него среда, в която ще работи,
в правилата и принципите на организацията. Този процес е абсолютно задължителен при работата с доброволци, без значение дали те ще работят дългосрочно или
краткосрочно.
Обучението е инвестиция в доброволците, насочена към развитието на умения
и способности, за да си свършат работата добре. Тъй като средствата са винаги
ограничени, трябва да бъде ясно за какво се обучават хората, какво всъщност
трябва да свършат и какво обучение би
било най-ефективно. Двата най-често
срещани начина, по които се случва обучението, са:

Вие ще трябва да решите кой е най-ефективният начин за подготовката на доброволците, които да развият своите умения
в рамките на наличните ресурси.
Особено внимание по отношение на предоставянето на ориентиране и обучение
на деца е да се използват творчески начини, за да се предаде цялата необходима информация, така че по-лесно един
млад ум да я възприеме. Препоръчва се
използване на малки групи, което насърчава участието и помага на ръководителя
в опознаването на всяко дете.

1) структурирани програми за обучение
преди започване на работа като доброволец
2) обучение на работното място в процеса
на работата

Друга техника е да се използват нагледни
материали за ориентация и обучение, като
визуални помощни средства - илюстративни плакати, комикси, видеозаписи. Достъпността на интернет в последните години на различни устройства, включително
на мобилни телефони, прави задачата полесна и осъществима. Предоставянето на
раздавателни материали също се насърчава, защото така децата да могат да разширяват информацията, представена им в
презентациите.

Структурирана програма за обучение.
Някои организаци, работещи постоянно
с доброволци, предлагат задължителни
програми за обучение, които доброволците трябва да завършат успешно, преди да
могат да се присъединят като доброволци. Тези курсове могат да отнемат редица седмици или месеци и те предоставят
възможност за организацията да получи
представа за хората, за готовността им
да поемат задължения, както и за тяхната
потенциална пригодност. Те могат също
така да бъдат атрактивни за доброволеца по много причини, както и да доведат
до избор доброволецът да се откаже от
по-нататъшно участие. Крайната полза е,
че по този начин организацията получава
обучени и ангажирани доброволци.

При ориентацията и обучението винаги
трябват да се имат предвид възрастовите
особености. Важно е да се помни, че децата нямат устойчивостта на вниманието на
възрастния.
Като имаме това предвид, ориентацията и
обучението, което може да се направи в
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по-обширен период от време за възрастни, за деца не трябва да натхърля повече от три часа на сесия. Ако възрастните
доброволци имат затруднения да седят на
едно място продължителен период от време, то при децата това е още по-трудно. В
рамките на периода от два или три часа
учебното време не трябва да надхвърля 45
минути, а останалото да се ползва за почивки, които да предоставят възможност
да се освободи енергия и съживят участниците.

Неформално

Формално

Създавайте приятелска атмосфера
(Не подценявайте
това!)

Ясни правила,
регламентиращи
различните роли,
и това как те допринасят за общия
успех

Обядвате заедно,
пиете чай заедно

Редовни срещи на
клуба по теми от
общ интерес
Сесии за консолидиране на екипа

Много ценно би било в процеса на ориентация и обучение по подходящ начин да се
включат и родителите. Родителите трябва да разберат какво се очаква от децата
им, за да се предотврати всякакво недоразумение по отношение на дейността на
доброволците. Това дава възможности на
родителите да изразят загриженост или да
задават въпроси. Осигуряване на възможност за родителя да бъде напълно информиран прави по-лесно подписването на
необходимото съгласие.

Организирате заедно някакво социално събитие

Специализирано
обучение за тиймбилдинг

Чествайте специални събития като
рождени дни или
Международния
ден на доброволеца (5 декември)

Ясни процедури
в случай на конфликт в екипа

Супервизия
Тиймбилдинг

След като започне доброволческата дейност, започва и една постоянна задача - да
се наблюдава работата на доброволците,
за което отговаря ръководителят на клуба или друг подготвен професионалист
(напр. в училище – училищният психолог
или педагогическият съветник). Той трябва да гарантира, че участието на децата в
програмата върви гладко, работните цели
се постигат навреме и при добро качество, клубът е обединен и няма вътрешни
конфликти.

Въпреки че всички управленски задачи
са важни, особено внимание трябва да
се обърне на изграждане на екип, защото
това е способността на хората да работят
добре заедно и е от ключово значение за
създаване на позитивна и ефективна работна среда.
Дали изграждането на екипа ще става
формално или неформално, вие трябва да
знаете дали се случва и да интервенирате, когато не се случва. Ето няколко примера за това как тиймбилдингът може да
работи.

Супервизията на доброволците може да
се извършва непрекъснато, в течение на
цялото време и/или на равни, по-големи
интервали от време (периодично).
Не всички доброволци изискват супервизия от типа „на четири очи“. Този тип су-
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случай на извънредна ситуация, но може
да не е необходим постоянен надзор.

первизия включва редовни срещи между
супервизора и всеки доброволец, с който
се обсъждат подробно всички проблеми,
идентифицирани по време на супервизията. Това е по-скъп начин от гледна точка
на време и усилия. Срещите за супервизия
се полезни за:

Съществен момент също е да бъдем сигурни, че лицето, което отговаря за работата
и супервизията на децата доброволци, е
възприемчиво към идеята за доброволчество от страна на деца и се радва на самите деца. Катастрофален ще е резултатът, ако един ръководител не се радва да
работи с деца или не е възприемчив към
идеята за включване на деца като доброволци. Децата често са чувствителни към
това, което възрастните им казват, и би
било вредно, ако информацията не е била
предадена внимателно. В допълнение,
гъвкавостта е също важна характеристика
и силно препоръчителна, когато се работи с деца доброволци, защото те често се
нуждаят от повече възможности и свобода
да упражняват своята креативност и идеи.

 изграждане на отношения, основани на
взаимно доверие и интересите на доброволеца;
 обсъждане на напредъка, постигнат от
доброволеца в работата му;
 установяване на постигането на цели и
мониторинг на дейността;
 изясняване и разрешаване на евентуалните възникнали проблеми;
 предоставяне на обратна връзка от
страна на доброволеца;

Жалби

 осигуряване на възможност на доброволеца да влияе чрез своето мнение
върху дейността.

Организацията трябва да насърчава изграждането на отворена и честна атмосфера, в която всеки проблем, оплакване,
предложение или въпрос намира адекватна и навременна реакция. Ако доброволец
има проблем с възложена задача или във
взаимодействието си с друг доброволец
или член на персонала, ръководителят на
организацията трябва да бъде информиран. Организацията е задължена да положи всяко необходимо усилие, за да реши
жалбата конфиденциално, справедливо и
навреме.

Ръководството на доброволческия клуб
е комплексен процес, който трябва да
включва: планиране на работа чрез поредица от задачи, даване на указания, подготовка на занятията, осигуряване на насърчение, засилване на чувството за успех,
признаване на постиженията и решаване
на проблемите. Често срещано погрешно
схващане по отношение на децата е, че
те се нуждаят от постоянно наблюдение.
Въпреки че това може да е вярно по отношение на по-малките, то тийнейджърите
са доста автономни, след като са обучени
и свикнали със своите фунции. Децата са
способни да оценят своя напредък, а непрекъснатата обратна връзка от връстниците им ги държи в съответствие с поставените задачи. Това, разбира се, не означава, че детето не трябва да знае с кого да
се свърже при възникнали въпроси или в

Признание и награждаване
Признание за работата на доброволците
е процес, по време на който изразяваме
неформалната си благодарност към доброволеца за изпълнение на конкретна
задача във времето. Ключова препоръка
по отношение на признанието е на първо
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място, да се припознават постиженията на
доброволеца и, на второ място, да бъдете
последователни в това усилие. Важно е да
се отбелязват и хвалят усилията на доброволците и това да се прави непрекъснато. Освен това се уверете, че техниката
за припознаване, идеята или събитието за
изрзяване на благодарност са приложими
за деца. Важно е да познавате вашата целева аудитория и да я имате предвид при
разработването на идеята или събитието
за признание. Поддържането на фокуса
върху вашата целева аудитория помага да
се гарантира, че идеята или събитието за
признание ще бъдат привлекателни.

	Запис в CV на доброволеца

Награждаване е процес на публично и
формално изразяване на благодарност
към доброволеца за неговия принос. Оказването на признание за работата на доброволеца може да се прави ежедневно. Награждаването на доброволците е типично
за края на изминал период или в случаите
на по-дългосрочна доброволческа служба
в края на всяка календарна година.

 Включване като съветник или с право
на глас в органи на ученическото самоуправление и др.

	Награда за участие
 Препоръчително писмо при кандидатстване за стипендия
 Даване на статут на представител или
на говорител на организацията/клуба
 Включване в международни срещи или
проекти на училището
 Привилегирован достъп до ресурси на
училището (примерно до спортния салон)

Документиране на
доброволческия труд
Документирането на положените часове доброволен труд от всеки доброволец
е добър начин за обективно измерване
на неговото участие. Това може да става
със специална книжка или дневник на доброволеца, както и по друг начин. Някои
организации сертифицират доброволното
участие в зависимост от часовете положен
доброволен труд (например при 50 или
100 часа).

В допълнение към признаването и награждаването на децата доброволци в рамките
на една организация или училище има и
възможности това да стане извън тях. Номинирането на деца за награждаване от
други организации или представянето на
постиженията им в медиите са други методи, за да се зачетат усилията на доброволците.

Интегриране на
доброволчеството
в училище

Доброволците са жива част от организацията и доброволческият принос се признава
по много начини. Методите за признание
варират от най-простото „благодаря“, когато една задача е приключена успешно,
до включване на доброволеца в процеса
на вземане на решения.

Макар че за развитието на доброволчеството в училище често са необходими допълнителни ресурси и усилия, има
резерви и в самата училищна система за
това. Така например обучението на доброволците, а понякога и част от работата
им, могат да бъдат интегрирани в учебния
процес. Сега, когато повечето учебни про-

Другите методи могат да бъдат:
	Сертифициране на доброволното участие
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ван ресурс в това отношение. Важно е да
се насърчава и утвърждава традицията
на доброволчеството сред тях. С участието си в доброволчески дейности децата
преживяват удоволствие и имат и други
ползи, които са в резултат от това, че помагат на другите. Някои от ползите, които те получават в резултат на доброволчеството, може да бъдат: възможност за
обучение, развитие на социални и граждански умения. Когато доброволчеството
става интегрална част от живота на детето
в ранна възраст, то добавя важно измерение в процеса на израстването и в крайна
сметка оформя възрастния, който детето
ще стане.

грами позволяват известна гъвкавост, не
е невъзможно часовете например по информационни технологии да се ползват за
изготвяне на брошури или рекламни материали, свързани с някакво доброволческо
събитие или по английски език – за превод
на такива материали, часовете по трудово обучение – за изработване на къщички
за птици по екологическа инициатива и
така нататък. Слабост на образователната система е да не се свързва обучението
с практиката, а доброволчеството в това
отношение дава чудесни възможности. От
интегрирането му в учебния процес печелят и двете страни – децата виждат ясно
смисъла от обучението си, а учителите постигат по-лесно дидактическите си цели.
Същевременно такъв подход допринася и за изграждане на истинска училищна общност, споделяща общи ценности и
стремежи. Ръководителят на доброволческия клуб по защита от бедствия и аварии,
колкото и да е подготвен, неминуемо ще
изпита определени дефицити на знания
и умения в една област, в която си дават
среща различни учебни дисциплини, както природо-научни, така и технически или
обществени. В такава ситуация училището би могло да действа като университет
и да предложи специализирана помощ
чрез съответните преподаватели. Затова
е препръчително клубът да не се възприема като изолирана и затворена система,
а като обща кауза, включваща всички налични образователни и други ресурси, с
които училището разполага.

Децата в този материал се разглеждат не
като обект, а като субект на грижи. Тази
концепция трябва да стане водеща, като
резултат от нарастването броя на програмите за обучение чрез правене (включително чрез обслужване) на интеграционните програми, както и на тези, ориентирани към семейството. Друго усилие,
което би допринесло за увеличаване на
броя на децата доброволци, е нарастването на броя на младежките организации
и други доброволчески структури (вкл. в
училище). Очевидно е, че чрез увеличаване на възможностите за доброволчество
от деца, то и броят деца, участващи в проекти за услуги, също ще се увеличи. Ето
защо е важно координаторите да владеят подходящи техники за управление, за
да се включат ефективно деца в техните
програми за доброволци. Проблемите на
управлението като обучение и ориентиране, наблюдение и признание са само някои от основните въпроси, които трябва да
се вземат предвид при разработването на
програма за доброволци, предназначени
за деца.

Заключение
Младите хора са най-ценният източник
на доброволчество в обществото днес.
За съжаление децата на възраст под четиринадесет са значително по-неизполз-
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ПРИЛОЖЕНИЯ
А1.Примерен правилник на
доброволческия клуб
в училище

Доброволчество - доброволно приемане
на задълженията по предоставяне на безвъзмезден труд в обществена полза;
Доброволци - ученици, извършващи дейности под формата на безвъзмезден труд
в обществена полза;

Настоящият правилник регламентира доброволческата дейност на учениците от
клуб „….“ В училище ……

Безвъзмезден труд – труд, който не се заплаща.

I. Общи положения.
1.1. Доброволчески клуб „…“ е училищно
обединение от млади доброволци за участие в творчески, социално полезни и социално значими дейности и в частност за
защита от бедствия и аварии.

II. Цели и задачи.
Цели: Формиране на знания и умения за
защита от природни и причинени от човека бедствия и аварии; Развитие на доброволчеството в тази посока и изграждане
на позитивни ценности в младежката култура.

Училището създава доброволческия клуб
за осигуряване на условия за развитие на
лидерския, творческия и интелектуалния
потенциал на социално активни млади
хора.

Задачи:

1.2. Клубът е създаден и функционира въз
основа на доброволното участие и равенството на своите членове.

 Придобиване на знания, умения и култура на безопасност и сигурност чрез
познаване и противодействие (вкл.
превенция) на бедствени явления;

1.3. Член на клуба може да стане всеки
ученик 5. – 7. клас, който приема целите и
задачите на клуба.

	Развитие на морални качества чрез доброволен труд в полза на обществото;
 Привличане на учениците за решаване
на социално значими проблеми;

1.4. Прекратяването на членството може
да стане с напускането на клуба от доброволеца или изключването му с решение на
доброволческата група за действия, които
са несъвместими с идеите и принципите
на доброволчеството.

	Развитие на позитивната мотивация на
учениците и превенция на социални
рискове;
	Насърчаване на връзките на училището с факторите на социалната среда и
отваряне на образователния процес;
Развитие на неформално образование;

1.5. Доброволческата дейност се осъществява извън учебно време, освен когато не
е интегрирана в учебния процес.

 Подготовка на младежки лидери;

1.6. Ключови термини, използвани в Правилника:

 Формиране на социални умения у учениците;
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 Професионална ориентация;

 …

	Смислено организиране на свободното
време на учениците;

V. Права и задължения на доброволците

	Развитие на креативността, натрупване на необходимия опит и развитие на
умения за изпълнение на техни собствени идеи, проекти и др.

5.1. Доброволецът има право:

III. Водещите принципи на дейността
на клуба:

 Да осъществява дейността си в съответствие със своите стремежи, способности и потребности;

 Доброволност - никой не може да бъде
принуден да действа като доброволец,
доброволец се става само по собствена
воля;
 Безвъзмездност – доброволческата
служба е безплатна;
	Отговорност - доброволецът, който се
ангажира с определена работа, поема
лична отговорност за нейното качествено изпълнение и довеждането й до край;
	Уважение – доброволците уважават
достойнството, особеностите и културата на всички хора;
	Равнопоставеност - доброволците признават равните възможности за участие във всяка колективна дейност;
	Самостоятелност - доброволците признават, че доброволните дейности допринасят за тяхното личностно развитие, придобиване нови знания и умения, демонстриране на способности и
възможности за себереализация.
IV. Основни дейности на клуба:
	Обучение;
 Доброволчески акции;
 Провеждане на състезания;
	Развитие на мрежови инициативи;

 Доброволно да се присъедини към доброволческия клуб;

 Да прави предложения при обсъждането на формите и методите за изпълнение на доброволческите дейности и
свободно да изразява мнението си;
	На адекватна ориентация и обучение,
за да се осигури ефективно доброволчество;
	На подкрепа от ръководителя на клуба
и безвъзмезден достъп до ресурси, необходими за дейността му;
	На смислен и носещ признание доброволчески опит;
	На признание за своя принос;
 Да използва атрибути и символи на
клуба;
 Доброволно да напусне доброволческия клуб.
5.2. Доброволецът трябва:
 Да придобива знания и развива умения
чрез ориентация и обучение;
 Да познава и спазва целите, задачите
и принципите на работа в доброволческия клуб, вкл. и този Правилник;
 Да изпълнява нарежданията на ръководителя на клуба, както и да отчита
дейността си пред него;

100

методически насоки

присъстват в него, както и специфичните аспекти на срещите или аспектите, които те искат да дискутират в
това време (уверете се, че не само вие
упражнявате контрол върху дневния
ред);

 Да използва ресурсите на клуба единствено по предназначение;
 Да пази и работи за доброто име на
клуба;
 Да предостави достатъчна и навременна информация относно края на доброволческата си служба.
VI. Насърчаване и награждаване на доброволците.
	Обявяване на благодарност пред членовете на клуба или пред училището;
	Награждаване с грамоти за постижения;
	Награждаване с предметни награди;
 Предоставяне на привилегирован достъп до ресурси на клуба или училището;
 Включване в международни проекти и
др.

А2.Как да организираме
срещи за супервизия

	Уточнете кое е конфиденциално и кое
не е в отношенията ви с доброволците.
Повечето от въпросите ще са поверителни, но понякога някои въпроси, които са съобщени по време на супервизията, ще бъдат предоставени на други
доброволци също.
По време на срещата:
	Започнете и завършете срещата навреме, опитайте се да не удължавате определеното време;
	Слушайте внимателно какво доброволецът има да каже, използвайте уменията си за активно слушане (включително езика на тялото), за да покажете, че
се интересувате и разбирате какво ви
се съобщава;

Подготовка на срещите:

	Обсъдете извършените задачи от последната супервизия и поставете цели
за следващия период;

	Установяване на честотата и продължителността на срещите;

	Определете всички текущи и бъдещи
нужди от обучение;

	Намерете подходящо място (тихо, без
да ви прекъсват);

	Не избягвайте конфликт – ако някоя
чувствителна тема има нужда да бъде
дискутирана, опитайте се да намерите
подход за нейното разрешаване, а не
я игнорирайте, преструвайки се, че не
съществува (защото не само проблемът няма да се разреши от само себе
си, но и ще се влоши);

	Избягвайте да отменяте срещи или да
ги отлагате, защото рискувате да изпратите негативни послания;
	Определете въпросите, които се нуждаят от супервизия – какво да бъде
дискутирано на тези срещи и какво да
не бъде (например лични проблеми);
	Уточнете заедно с доброволците дневния ред на срещите и кои въпроси да

	Идентифицирайте всички потенциални
проблеми и намерете подходящите решения;
	Уверете се, че всяка обратна връзка,
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която давате на доброволеца, е конструктивна и насочена към проблема
- ако трябва да го критикувате, но да
стане ясно за какво го правите; разберете мнението на доброволеца относно
проблема и се опитайте да му помогнете да намери начин за подобряване на
работата си;

	Не забравяйте да хвалите доброволците при постигнат успех. Поставете акцент върху факти, а не върху човек и
се съсредоточете върху напредъка по
отношение на конкретни цели, а не на
хвалбите като цяло.

 Бъдете отворени за мненията на доброволците и за всички критики и забележки към вас или към организацията
като цяло;

	Отбележете всеки въпрос, който трябва да бъде дискутиран на следващата
среща;

	Избягвайте прекомерната супервизия
на доброволците или вечно да им се
карате;
	Опитайте се да изясните, че вашата
роля е да ги контролирате/координирате, а не да им бъдете приятел; това
не означава, че срещите за супервизии
трябва да са прекалено формални или
неприятелски;

След срещата:

	Напишете кратък доклад за това, което
сте разгледали на срещата, както и заключенията и взетите решения, включително и бъдещите цели; не забравяйте да дадете на доброволеца копие
от този кратък доклад;
	Не забравяйте да благодарите на доброволците за работата, която са извършили, и насрочете следващата
среща!
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

в помощ на планиране на дейностите
по защита от бедствия и аварии в училище
и управление на риска при БАК

Теоретични основи на защита на на
селението при възникване на природ
ни бедствия, извънредни ситуации и
организация и дейност на органите на
„Пожарна безопасност и защита на на
селението“.
1. Актуализиране на понятията: промишлени аварии, природни бедствия,
пожар, терористични атаки, катастрофи и др.
Според Закона за защита при бедствия
(Изм. и доп. ДВ. бр. 51 от 05.07.2016 г.)
„Бедствие“ е значително нарушаване на
нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/
или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето
на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на
което надхвърля капацитета на системата
за обслужване на обичайните дейности по
защита на обществото.
„Природни явления“ са явления с геоложки, хидрометеорологичен и биологичен произход, като земетресения, наводнения, движения на маси (свлачища,
кално-каменни порои, лавини), бури, градушки, големи снежни натрупвания, замръзвания, суши, горски пожари, масови
заболявания от епидемичен и епизодичен
характер, нашествия на вредители и други
подобни, причинени от природни сили.

„Инцидент“ е непредвидимо или трудно
прогнозируемо, ограничено по време и
пространство действие, с висока интензивност на сили или вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота или
здравето на хора, имуществото или околната среда.
„Авария“ е инцидент от голям мащаб,
включващ пътища, магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, инциденти,
причинени от дейности в морето, ядрени
инциденти и други екологични и промишлени аварии, причинени от дейности или
действия на човека.
„Промишлена авария“ е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения
и агрегати или извършване на дейности
с рискови вещества и материали в производството, обработката, използването,
съхраняването, натоварването, транспорта или продажбата, когато това води до
опасност за живота или здравето на хора,
животни, имущество или околната среда.
2. Стихийни природни бедствия. Пожар
в сградата на училището. Тероризъм и
катастрофи.
Различни процеси и явления (геофизични
и физични) в живата и неживата материя
на земята, които за известен период от
време увеличават многократно скоростта
на развитието си, се наричат екологични
катастрофи или стихийни природни бедствия.
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Термините „природни бедствия“ и „екологични катастрофи“ се дефинират като:
всяко изменение на параметрите на обкръжаващата ни среда, което застрашава
здравето, живота, имуществото и дейността ни и влияе неблагоприятно върху
околната среда. Тук се има предвид, че се
разглеждат отрицателни явления и процеси само от природен произход и че бедствието е с по-ниска степен на опасност и
нанася по-малко щети. 1
Природното бедствие е природно явление, неподлежащо на контрол от човека. Възможно е едно бедствие да породи
друго. Всяко бедствие води до значителни човешки и/или материални загуби за
обществото. Размерът на загубите зависи
от подготвеността на хората да реагират
адекватно на бедствието. В застрашените
райони голяма част от бедствията могат
да бъдат предотвратени чрез специализирани мероприятия и дейности за защита
на населението.
Стихийните бедствия са непредсказуеми
катастрофични природни процеси и явления, които разрушават природата, нанасят
материални щети и вземат човешки жертви.
Стихийните природни бедствия по характера на проявлението си са твърде различни. Такива видове бедствия са:
 геологични бедствия – земетресение, вулканично изригване, свлачище,
обилни снеговалежи, лавина, поледици, тропически циклони -урагани/
тайфуни/торнадо,
гръмотевични
бури, смерч и силни ветрове, градушки, суша;
 водни бедствия – наводнение, цунами
(гигантски морски вълни);
 огнени бедствия – пожар, гръмотевица/мълния;
1 Пак там, с. 28

 ентомологични бедствия – прелитане
(нашествие) на огромни ята скакалци, размножаване на гъсеници, пеперуди, комари и пр.
Освен като природно бедствие пожарите
възникват с участието на човека. Много
човешки дейности водят към причиняването на пожари.
Пожарът е горене, разпространяващо се
без контрол във времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на топлина, придружено с дим или пламъци,
или и двете (БДС ISO 8421-1). Пожарът е
сложен комплекс от физико-химични явления, в основата на които лежат нестационарни, т. е. изменящи се във времето
процеси на горене, топло и масообмен.
Пожарът е неконтролирано горене, което
заплашва човешкия живот и здраве, материални ценности или природната среда.
Пожарът може да бъде инцидентен или
умишлено предизвикан (палеж) с цел саботаж или в резултат на пиромания, или е
причинен нежелано. 2
Пожарът е извънредна ситуация, свързана с неконтролирано горене, което нанася
големи и често непредвидими щети. За да
има процес на горене, трябва да са налице три предпоставки: наличие на горими
материали, кислород за поддържане на
горенето и източник на запалване. Всички
мерки за пожарна безопасност (правила,
норми и др. ) са основани на елиминиране на една от тези три предпоставки и намаляване влиянието на опасните фактори
с цел запазване на здравето и живота на
хората.
Не само откритият огън може да бъде източник на запалване, а и нагрети предмети над температурата на запалване на
2 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80
%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_
%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%
D0%B8%D0%B5 (23. 08. 2016)
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дадено вещество (материал). Чрез процеса на топлопренасяне запалване може да
възникне в място (помещение), което не е
в съседство с източника на топлина.
Често опасните въздействия на пожара
върху човешкия организъм се подценяват.
Те са резултат не само от високата температура, а най-вече от отделяните токсични продукти при горенето на синтетични
материали, използвани в бита.
За постигане на добро качеството на живот е необходимо да се прилагат мерки
за осигуряване на пожарна безопасност в
дома и в работната среда (до привеждането и в съответствие с правилата и нормите
за пожарна безопасност). Отговорност за
осигуряване на пожарна безопасност има
всеки гражданин. Нарушаването на мерките освен големите загуби на дом, имущество и ценности може да застраши живота на най-близките хора.
Противопожарната култура е комплекс
от знания за мерките за предотвратяване на пожар, пожароопасните свойства на
веществата и материалите, поведението
на хората при пожар, умения за работа с
пожарогасителни уреди. Формирането на
противопожарна култура трябва да започне от ранна детска възраст, за което от
голямо значение е личният пример на възрастните.3
В началото на ХХI век тероризмът продължава да е безполезно оръжие за директно
сваляне на правителства, но през последните години той се разви и се превърна в
доста гъвкав инструмент за постигане на
други цели, като провокацията и сплашването. Тероризмът се появява, когато
обществото преживява дълбока криза, на
първо място криза на идеологията и дър3 http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf//0/
A93FE85F8BCA323EC2257AC5003370F9/$FILE/
Пожарна безопасност - Мерки за предотвратяване на пожари.pdf (20. 08. 2016)

жавно-правната система. Терминът „тероризъм“ произлиза от френската дума terrorisme, която е на основата на латинския
глагол terrere (карам да трепери) и deterrere (карам да трепери от). През 1795 г.
този термин е използван от якобинците, за
да обосноват използването на терора като
инструмент за постигане на политически
цели по време на Великата френска революция.
Очевидно е, че „тероризмът“ е политическо мотивирано насилие.
Той може да бъде представен от следните
елементи – цел, средства, обекти.
Целта, преследвана от терористите, е винаги политическа. Чрез дейността те се
стремят да подкопаят политическите устои в страните, където извършват насилствена дейност.
Средствата, използвани от терористите,
са насилие или заплаха за използване на
насилие. Тези средства се използват в зависимост от конкретните цели на всеки
отделен терористичен акт.
Обектите на терористичните актове са
хора, превозни средства и сгради, при което разрушенията са огромни, а човешките жертви – многобройни. С това се цели
да се формира страх и паника сред определени категории от населението или цялото население.
В международноправен аспект тероризмът
все още няма точна и единна дефиниция.
Това се дължи на спецификата на антитерористичните действия в различни държави и тяхното законодателство, регламентиращо борбата с тероризма. От дефинициите, възприети от законодателството на
различни европейски държави и на Съединените щати, е ясно, че тероризмът се
изразява в насилие или заплаха с насилие
за създаване на затруднения (отмъщение)
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или ликвидиране на съществуващата държавна власт и форма на управление. От
посоченото може да се изведе следното
работно определение за тероризъм.

Ако обстоятелствата налагат, пренесете
пострадалия, поставен върху твърда подложка (дъска), на безопасно място. Пазете
гръбнака и избягвайте резките движения.

Тероризмът е извършване на противоправни наказуеми деяния, представляващи акт на насилие, които чрез поставяне
в опасност на човешки животи и унищожаване на материални обекти имат за цел да
повлияят на държавната политика.

Не допускайте при изнасяне на пострадалия от автомобила да бъде теглен за главата или крайниците, защото е възможно
да му бъдат нанесени допълнителни, фатални за живота му травми. Ако поради
опасност от пожар или други съображения
се налага да пренесете пострадалите на
по-голямо разстояние, направете го много
внимателно.

Други компоненти, разкриващи същността
на тероризма като цяло, са терористичната
организация и терористичната дейност. 4
Пътнотранспортните катастрофи са обособена категория кризисни ситуации, които
могат да причинят смъртта на много хора.
За съжаление те са част от ежедневието
ни и възможността човек да загине при
катастрофа е много по-голяма, отколкото
при природни бедствия.
Запомнете: Първите 5-6 минути са от решаващо значение за спасяване на живота на пострадалите.
При автопроизшествие започнете със
спасяване на хората! Известете сектор
КАТ „Пътна полиция“ и Центъра за спешна
медицинска помощ, спрете преминаващите коли и поискайте помощ.
Опитайте се да оцените състоянието на
пострадалите и степенувайте по важност
действията си.
Преди всичко установете дали има:
Нараняване с обилно кръвотечение.
Наличие на самостоятелно дишане.
Запазена сърдечна дейност.
Счупени кости и признаци на други
тежки увреждания.
4 Драголов, Д., Ст. Стефанов, М. Колев и др.
Защита на населението от аварии, природни
бедствия и опазване на околната среда. УИ
„Св. Св. Кирил и Методий“. Велико Търново.
2007. с. 121-123

При липса на дишане осигурете свобо
ден дихателен път чрез:
Извиване на главата максимално назад внимавайте за счупени шийни прешлени.
Отворете устата чрез повдигане и изтласкване на долната челюст напред с пръстите
на двете ръце, а с палците упражнете натиск върху брадата на пострадалия.
Огледайте устната кухина и при наличие
на чужди тела или счупени зъби (протези
и други) почистете с пръст, увит с марля
или чиста кърпа. Ако дишането не се възстанови, започнете незабавно изкуствено
дишане по метода „уста в уста“ или с апарат за изкуствено дишане с честота 16-18
пъти в минута. 5
3. Запознаване с основните задължения на органите на ръководство на ГД
„Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Формирования за
провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-спасителни дейности.
Историческото развитие на съвременната
структура Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към МВР на РБ има над стогодишна
5 http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/1747
(20. 08. 2016)
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история. Като национална специализирана служба и дирекция на МВР с интегриран
профил съществува от началото на 2011 г.
Тя съхранява своя генезис да бъде в помощ и защита на населението при пожари,
природни бедствия, промишлени аварии,
терористични актове и пр. в мирно време.
Това ни дава основание да проследим накратко възникването и историческото развитие на двете организации „Гражданска
защита“ и „Пожарна безопасност и спасяване“ в контекста на приноса и достиженията, които имат за защита на населението в борбата с пожарите, природните
стихии, авариите, катастрофите и извънредните ситуации, сравними с развитите
европейски държави.

(оръжие за масово поразяване и унищожение). Разглежда се като част от общата
политика на държавата за подготовка на
населението за отбрана при военни нападения и обявяване на военно положение.
Оптимизирана е система от общодържавни отбранителни мероприятия. Създаден
е щаб на гражданска отбрана и са били
организирани отбранителни отряди (паравоенни формирования) като част от военните сили.

На 18 юли 1936 г. цар Борис III с Указ № 310
утвърждава Правилник (Наредба-закон) за
противовъздушната и химическа защита
на населението в Царство България. Разработени са правилници и инструкции, с
което се установяват задълженията и отговорностите на работещите в държавната
служба.

През 70-те години на ХХ век е възложено на „Гражданска отбрана“ като допълнителна дейност защита на населението
и предотвратяване и ограничаване на последствията от природни бедствия и промишлени (производствени) аварии.

През 1946 г. по времето на комунизма у
нас управлението „Противовъздушна и химическа защита“ е преименувано на „Противовъздушна и противохимическа отбрана“, съкратено ПВХО.
През 1962 г. Централното управление на
Местната противовъздушна отбрана е преименувано с Указ № 252 на МС на НРБ в
„Гражданска отбрана“.
Гражданска отбрана е държавна организация, която защитава населението при
бедствия, евакуация, операции при военни атаки, военновременни отбранителни дейности и пр. По време на студената
война като организация притежава водещ
ресурс за военна отбрана на нацията. Широко се разпространява в соцлагера за защита на гражданите при военни действия
и заплахи за използване на ядрено оръжие

Държавната служба е подчинена директно на Министерски съвет. През 1971 г.
„Гражданска отбрана“ като организация е
преведена в непосредствено подчинение
на министъра на отбраната.

След политическите промени, настъпили
в страната (10 ноември 1989 г.), и прехода на България към демокрация и пазарна
икономика държавната служба „Гражданска отбрана“ започва едно непрекъснато
реформиране и преструктуриране като
организация. Тя преминава през своеобразни етапи на своето съществуване и
промени в своите специализирани структури с различна подчиненост и наименования.
През 1991 г. „Гражданска отбрана“ е преименувана в Управление „Гражданска защита“ с решение № 419 на Министерски
съвет от 04.12.1991 г. и с последваща Заповед № 57 от 04.03.1992 г. на министъра
на отбраната.
Гражданска защита е национална служба
за защита на населението и материални
културни ценности при бедствия, аварии,
терористични атаки и пр. в мирни времена.
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Гражданска защита като организация и
формирование се явява наследник на държавната служба „Гражданска отбрана“.
„Гражданска защита“ като организация
остава на подчинение на Министерството
на отбраната. Основните функции и дейност се съсредоточават върху защита на
населението при бедствия, аварии и катастрофи и провеждане на спасителни
работи и неотложни аварийно-спасителни
и възстановителни дейности. През 1992 г.
са създадени първите пет професионални
щатни формирования за недопускане, намаляване на вредните последствия и провеждане на защитни операции при възникване на извънредни ситуации. През 2006 г.
щатните формирования се увеличават на
16, а през 2009 г. те вече са 31.
През 2000 г. Управление „Гражданска защита“ със Заповед на министъра на отбраната от 24.03.2000 г. е преименувано в
Служба „Гражданска защита“ и остава на
подчинение към Министерството на отбраната. От 01.05.2000 г. службата „Гражданска защита“ е девоенизирана със Заповед
МЗ № ОХ-215 от 23.03.2000 г.
На 01.01.2011 г. Главна дирекция „Гражданска защита“ при МВР е закрита. Създава се Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР
на РБ.
През 1878 г. в София е създадена една
от първите пожарни команди в страната. На заседание на Общинския съвет на
25.06.1878 г. е разгледан въпросът за специалното набавяне на необходимите противопожарни съоръжения за пожарната
команда.
След Освобождението на България на общините се възлага отговорността да организират обществени организации за противопожарна охрана на селищата. Поради
липса на средства за назначаване на щатни пожарникари се задължават граждани-

те да участват при гасенето на пожар.
През 1883 г. Народното събрание приема
първия за страната „Закон за пожарите по
селата, махалите и по-малките градове“,
обнародван в Държавен вестник бр. 136
от 1883 г. Собствениците на работилници, фабрики и тези на земи се задължават
според закона да се грижат за пожарогасенето на използваните земи, фабрики и
сгради.
През 1924 г. се създава службата „Пожарно дело“ в страната. Това е дело на украинеца Юрий Захарчук, който приживе си
спечелва прозвището „Рицар на огнеборската чест“ и лично ръководи акциите на
Столичната пожарна команда.
След 1944 г. настъпва административна
и структурна промяна и реорганизация
на противопожарната охрана у нас. Предприети са законодателни и организационно-структурни промени, съставени са
основни нормативни актове регламентиращи противопожарната защита на населението. Изграждат се първите сгради за
нуждите на противопожарните служби в
страната.
През 1946 г. е приет Закон за противопожарната защита (ЗПЗ), с който се налага
одържавяване на противопожарната охрана. Началник на отдел „Противопожарна
охрана“ при МВР за периода 1944 - 1951 г.
е генерал-майор Бою Божков. През 1951 г.
генералът е обвинен в шпионска дейност
и заедно с още двама главни обвиняеми
Народният съд го осъжда на смъртна присъда, която е изпълнена на 14. 01.1953 г.
През 1979 г. е издаден Закон за противопожарната охрана. Отменен е през 1997 г.
със Закона за МВР (Обнародван в Държавен
вестник, бр. 122 от 19.12.1997 г.).
Периодът от 1980 г. до 1989 г. се извършва цялостно техническо превъоръжаване
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с противопожарна техника (навлизат модерни за времето си автомобили за комбинирано и водопенно пожарогасене,
автомеханични стълби, противопожарни
помпени станции и др.) в структурните
звена на противопожарната охрана. Тази
специализирана техника продължава да
се използва и понастоящем и е основен
елемент от базисната инфраструктура на
НСПБЗН - МВР.
След 1989 г. – периода на демократичните промени у нас и прехода към пазарни
отношения, се извършват сложни промени в системата на пожарната безопасност.
Актуализира се нормативната уредба за
упражнявания държавен противопожарен
контрол с изискванията за осигуряването
на пожарната безопасност.
През 1997 г. е приет новият Закон за МВР
и Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност“ към МВР започва да
отговаря пряко в страната за аварийноспасителната дейност. На тази служба
се възлагат функциите за извършване и
оказване на първа помощ на пострадали
и транспортирането им до болничните заведения. Това налага обновяване на съществуващата базисна инфраструктура
на службата с нова специализирана техника, уреди и съоръжения за подготовка
на кадровия състав.
През 2006 г. Народното събрание на РБ
приема новия Закон за МВР. Обнародван
в Държавен вестник, бр. 17 от 24.02.2006
г., с който се преименува организацията в
Национална служба „Пожарна безопас
ност и защита на населението“ (НСПБ
ЗН). Тя се конкретизира като специализирана служба в системата на МВР за пожарна
безопасност и защита на населението при
пожари, бедствия, аварии и катастрофи,
която осъществява дейността си самостоятелно или съвместно с други държавни
органи, организации и граждани.

Главна дирекция „Пожарна безопас
ност и защита на населението“ е национална специализирана структура на
МВР. Нейните основни отговорности са
свързани с осигуряване на пожарна безопасност, защита и спасяване на населението при БАК.
Промените при създаването на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ са извършени съгласно
измененията в Закона за изменение и допълнение на Закона на Министерството на
вътрешните работи (МВР). Измененията са
обнародвани в Държавен вестник, бр. 88
от 09.11.2010 г.
Според Закона Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ и Главна
дирекция „Гражданска защита“ се обединяват и се преименуват в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“. Функциите на закритата
Главна дирекция „Гражданска защита“ се
поемат от новата организация към МВР.
През 2015 г. е издадена наредба № 8121з1006 от 24.08.2015 г. (в сила от 01.09.2015
г.) за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита
на населението на МВР. Създадени са 28
Регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН)
за страната. С тази наредба се определя
редът за осъществяването на пожарогасителната (ПГ) и спасителната дейност (СД)
от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР).
Законът за МВР (Доп. ДВ. бр. 61 от
11.08.2015 г.) урежда принципите, функциите, дейностите, управлението и устройството на Министерството на вътрешните работи (МВР) и статута на служителите в него.
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Карта на Регионалните дирекции
„Пожарна безопасност и защита на
населението“ (РДПБЗН)

Дейността по осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия
и извънредни ситуации се осъществява от
органите по пожарна безопасност и защита
на населението при условията и по реда на
този закон и на Закона за защита при бедствия (чл. 17, ал. 1).

5. ранно предупреждение и оповестяване
при бедствия и при въздушна опасност
на органите на изпълнителната власт и
населението;

Съобразно правилника за устройството и
дейността на МВР (в сила от 22.07.2014 г.;
Изм. ДВ. бр. 9 от 02.02.2016 г.)

6. разрешителна и контролна дейност на
търговци, извършващи дейности по
осигуряване на пожарната безопасност
на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност;

За изпълнение на дейностите по ал. 1 ГДПБЗН извършва:

7. контролна дейност на продуктите за
пожарогасене;

1. превантивна дейност;

8. изследване на причините и условията
за възникване и разпространение на
пожари и извършването на експертизи
и експертни справки;

2. държавен противопожарен контрол и
превантивен контрол;
3. пожарогасителната
дейност;

и

спасителната

4. неотложни аварийно-възстановителни
работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване и химическата, биологическата
и радиационната защита;

9. планиране на защитата при бедствия;
10. координиране на обучението и практическата подготовка на централните и
териториалните органи на изпълнителната власт и повишаване на осведомеността и готовността на населението за
защита при бедствия;
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11. оценяване на съответствието на продукти за пожарогасене и дейностите по
чл. 72, т. 1, 3 - 5;
12. подпомагане на дейностите по анализ,
оценка и картографиране на рисковете
от бедствия;
13. подпомагане на координацията на дейностите по установяване на критичните
инфраструктури и обектите им и оценката на риска за тях;
14. оказване на методическа и експертна
помощ на териториалните органи на
изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования;
15. дейностите по чл. 29 и 47 от Закона за
защита при бедствия.
Дейността на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“
(ГДПБЗН) се съсредоточава върху:
Пожарогасителната дейност включва определяне на начините и средствата за пожарогасене, разработване на планове за
ограничаване и ликвидиране на пожари,
незабавно изпращане на сили и средства
при съобщение за пожар, анализ и оценка
на обстановката, ограничаване и ликвидиране на последствията от пожари, оказване на първа долекарска помощ на пострадалите.
Аварийно-спасителната дейност е свързана с определяне на начините и средствата
за ограничаване и ликвидиране на последствията при извънредни ситуации, осигуряване на достъп до мястото на произшествието, използване на спасителни, гасителни, транспортни, съобщителни и други
технически средства за спасяване на хора
и имущество, оказване на долекарска помощ и организиране на транспортирането
на пострадалите до лечебните заведения.

Превантивната дейност включва разработването на планове и информационноразяснителни мероприятия, свързани със
защита при бедствия, и има за задача да
формира необходимото поведение у населението за предотвратяване и отстраняване на причините и условията, които биха
довели до възникване на криза. Една от
основните насоки на превантивната дейност е подпомагане обучението, подготовката и възпитанието на подрастващите за
придобиване на правилно поведение при
извънредни ситуации.
Научноприложната и експертна дейност се
осъществява от Научноприложния институт по пожарна безопасност и спасяване
(НПИПБС). Там се осъществяват научни изследвания за причините, поради които възникват пожари, и се разработват методи и
средства за предотвратяването и ликвидирането им. Извършват се пожаротехнически, физико-химически и електротехнически експертизи на пожари и аварии.
Информационно-аналитичната дейност на
ГДПБЗН включва събиране, обработване,
съхраняване, анализиране, използване и
предоставяне на информация за възникнали извънредни ситуации и извършената
дейност от службата. Основната задача на
информационното осигуряване е да обезпечи бърза, точна и навременна информация
за нуждите на МВР, ГДПБЗН, др. държавни
институции, организации и на гражданите.
За тази цел са внедрени информационни
системи, с чиято помощ се изготвят, съхраняват и актуализират географска, графична и текстова информация.
Държавният противопожарен контрол
включва контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност
при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация
на обектите в урбанизираните, земеделските, горските, защитените територии и
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нарушените територии за възстановяване,
сградите и технологичните съоръжения и
инсталации; контрол върху производството, вноса, търговията и експлоатацията на
изделия, машини и съоръжения във връзка с пожарната безопасност; контрол за
съответствието на влаганите в строежите
продукти с нормативните продукти за пожарна безопасност.
Сътрудничеството на нашите противопожарни и спасителни служби със сродни
такива от други европейски страни датира
почти от зората на ХХ век и от началото
на създаването на Международната асоциация на пожарните и спасителни служби
(КТИФ). Нашата страна участва в различни мероприятия като ежегодни конференции, семинари и симпозиуми, международни състезания по пожароприложен
спорт за професионалисти и младежки
противопожарни отряди. ГДПБЗН разработва съвместно със службите от други
европейски страни проекти и дейности, с
които се задълбочават професионалните
контакти и се оказва помощ при възникване на извънредни ситуации. 6
Според Закона за защита при бедствия
(Изм. и доп. ДВ. бр. 51 от 05.07.2016 г.)
Превантивната дейност се извършва с цел
намаляване на риска от бедствия и включва (чл. 6.):
1. анализ и оценка на рисковете от бедствия;

от бедствия;
5. категоризиране на населените места в
зависимост от броя на потенциално засегнатото население;
6. установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на
риска за тях;
7. мерки за защита на критичните инфраструктури;
8. планиране на защитата при бедствия;
9. определяне на норми за устройственото планиране на територията, проектирането, изпълнението и поддържането
на строежите във връзка с намаляване
на риска от бедствия;
10. изграждане и поддържане на системи
за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване;
11. осигуряване на места и условия за временно настаняване на пострадали (засегнати) при бедствия;
12. осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита;
13. обучение и практическа подготовка на
централните и териториалните органи
на изпълнителната власт, силите за реагиране, доброволните формирования
и населението.

2. картографиране на рисковете от бедствия;

Планирането на намаляването на риска от
бедствия се извършва на национално, областно и общинско ниво (чл. 6а, ал. 1).

3. планиране намаляването на риска от
бедствия;

(2) Планирането обхваща разработването
и актуализацията на:

4. разработване и изпълнение на програми и проекти за намаляване на риска

1. национална стратегия за намаляване
на риска от бедствия;

6 http://pojarna.com/bg/sections/za_nas/za_
nas2/s_kakvo_se_zanimavame/

2. национална програма за намаляване на
риска от бедствия;
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3. секторни и регионални програми,
свързани с намаляване на риска от
бедствия;
4. областни програми за намаляване на
риска от бедствия;
5. общински програми за намаляване на
риска от бедствия.
Според Закона за защита при бедствия
(Изм. и доп. ДВ. бр. 51 от 05.07.2016 г.)
Защитата при бедствия се извършва на национално, областно и общинско ниво и се
осъществява (чл. 5) чрез:
1. провеждане на превантивна дейност;
2. провеждане на дейности за готовност и
реагиране при бедствия;
3. подпомагане и възстановяване;

ПБЗН), които са 28 за страната;
 Сектори „Специализирани оперативни
дейности“ (СОД) към регионалните дирекции;
 Районни служби „Пожарна безопасност
и защита на населението“ (РСПБЗН);
 Участъци за „Пожарна безопасност и
защита на населението“ (УПБЗН) и звена, създадени по чл. 128 от Закона за
Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР).
Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ (2):
1. организира пожарогасителната и спасителната дейност на територията на
цялата страна;
2. контролира, координира, ръководи и
оценява дейността на РДПБЗН и звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, по осъществяването на ПГ и СД;

4. ресурсно осигуряване;
5. предоставяне и приемане на помощи.
Според Закона за МВР (Доп. ДВ. бр. 61 от
11.08.2015 г.) чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 14 от
2015 г.) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) е една от главните дирекции на МВР.
Съобразно Наредба № 8121з-1006 от
24.08.2015 г. (в сила от 01.09.2015 г.) за
реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите
за пожарна безопасност и защита на населението на МВР в чл. 2 (1) е отбелязано, че пожарогасителната и спасителната
дейност се организират и осъществяват от
следните органи:
 Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).
 Регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РД-

3. осъществява сътрудничество в областта на ПГ и СД със съответните служби
на други държави, международни органи и организации;
4. организира взаимодействието при осъществяване на ПГ и СД с органите на
държавната власт, местното самоуправление, доброволните формирования,
създадени по реда на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), юридическите
лица, неправителствени организации и
граждани;
5. организира включването на допълнителни сили и средства за осъществяване на ПГ и СД от основните и други
съставни части на единната спасителна
система съгласно плановете за защита
при бедствия по ЗЗБ;
6. организира и контролира експлоатаци-

115

П р о е к т М р е ж а о т с и г у р н и у ч и л и щ а ● Сб о р н и к м а т е р и а л и

ята на наличната техника и оборудване
за осигуряване на ПГ и СД.
3. Обявяване на бедствено положение.
Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията
на Република България.
Според Закона за защита при бедствия
(Изм. и доп. ДВ. бр. 51 от 05.07.2016 г.)
Чл. 48. (1) (Предишен текст на чл. 48 - ДВ,
бр. 53 от 2014 г.) Бедствено положение е
режим, който се въвежда в зоната на бедствието от определените в закона органи,
свързан с прилагането на мерки за определен период от време с цел овладяване
на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ,
бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.)
С обявяването на бедствено положение се
въвежда съответният план за защита при
бедствия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила
от 05.07.2016 г.) Бедствено положение се
обявява, при условие че се случва, случило се е или има опасност да се случи
бедствие, свързано със:
1. загуба на човешки живот, и/или
2. увреждане на здравето на хората, и/
или
3. значителни вреди на имуществото и/
или икономиката, и/или
4. значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически,
биологически или радиоактивни вещества и материали или с унищожаването
на биологични видове.
Чл. 49. (1) Кметът на общината обявява

със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на общината.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009
г.) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща незабавно на областния управител и на
министъра на вътрешните работи.
Според наредбата за условията и реда за
функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт и населението при бедствия и за
оповестяване при въздушна опасност. (В
сила от 09.03.2012 г.; Изм. ДВ. бр. 60 от
22.07.2014 г.)
1. „Ранното предупреждение“ е предоставяне на своевременна и ефективна
информация за приближаваща или непосредствена опасност от възникване на
бедствие или въздушна опасност на определен кръг лица - органи на изпълнителната власт, на сили за реагиране на
Единната спасителна система и на населението, които с оглед на нормативно
определените им функции или опасност
от засягане трябва да повишат готовността си за реагиране и да предприемат необходимите предпазни мерки.
2. „Оповестяването“ е уведомяване на
определен кръг лица - органи на изпълнителната власт, сили за реагиране на
Единната спасителна система и населението, които с оглед на нормативно определените им функции или засягане от
възникналото бедствие или въздушна
опасност трябва да предприемат необходимите действия за овладяване и преодоляване на последиците и да изпълнят разпоредените мерки и действия.
3. „Алармирането“ е изпращане на
предварително записано съобщение по
приложение № 7 до лицата в групите
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при опасност от възникване или за възникнало бедствие или въздушна опасност.
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и населението при
бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
Чл. 2. Целта на ранното предупреждение
и оповестяването е ограничаване на риска
при опасност от предстоящо или настъпило бедствие или въздушна опасност, организиране на бързо и ефективно овладяване на ситуацията и намаляване на последиците от нея.
Чл. 3. (1) Ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и въздушна
опасност се осъществява чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите
на изпълнителната власт и населението“
(Национална система за ранно предупреждение и оповестяване - НСРПО).
Чл. 4. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване се състои от:
1. система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система;
2. система за ранно предупреждение и
оповестяване на населението.
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в
сила от 22.07.2014 г.) Ранното предупреждение и оповестяването при бедствия на
национално ниво се извършва по разпореждане на министър-председателя, министъра на вътрешните работи, главния
секретар на МВР, а на областно и общин-

ско ниво - от областния управител и/или
кмета на община по предложение на директора на ГДПБЗН или директора на съответната РДПБЗН.
Чл. 17. (1) Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението
е предназначена за едновременно предупреждение и оповестяване на големи
групи хора на определена територия за
предстоящо или настъпило бедствие или
въздушна опасност и за излъчване на указания за необходимите мерки и действия
чрез акустични сигнали и гласова информация.
(2) Акустичните сигнали и гласовата информация се излъчват от крайни акустични устройства (сирени).
(3) Крайните акустични устройства и/или
елементи на системата могат да се разполагат безвъзмездно в недвижими имоти частна, общинска или държавна собственост, като се осигурява електрическото
им захранване и достъпът до тях за срока
на експлоатацията им.
Чл. 27. Оповестяването на населението
при въздушна опасност се осъществява
чрез единни за страната сигнали за „Въздушна опасност“ (ВО) и „Отбой въздушна
опасност“ (ОВО)
Сигналите за ранно предупреждение и
оповестяване на населението на територията на страната са: 7
 „Национален сигнал за тревога“;
 „Национален сигнал за край на тревогата“;
 „Въздушна опасност“;
 „Отбой от въздушна опасност“.
7 h t t p : / / w w w. n s p b z n . m v r. b g / P r a v i l a _
povedenie/signali.htm (20. 08. 2016)
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Те се разпространяват и излъчват посредством:

тото, часа и основните данни за спешния случай;

 Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия чрез акустични сирени;

4. анализиране и предаване на обработената информация на службите за спешно реагиране, по смисъла на Закона за
Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, в
зависимост от вида на спешните случаи;

 Подсистема на автоматизираната система за оповестяване на ГДПБЗН чрез
електромеханични сирени;
 Програмите на БНТ, БНР, операторите
на радио и телевизионни програми с
национално и регионално покритие;
 Радиотранслационните възли ( уредби,
инсталирани в населените места;
 Локалните автоматизирани системи за
оповестяване, експлоатирани в потенциално опасните обекти.
Според Закона за МВР (Доп. ДВ. бр.
61 от 11. 08. 2015 г.) Раздел V „а“.
Осигуряване на достъп на гражданите до
службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112 (Нов - ДВ, бр. 14 от 2015 г.)
Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (1)
Дейността по осигуряване на достъп на
гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112 се осъществява
по реда на този закон и Закона за Националната система за спешни повиквания с
единен европейски номер 112.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява
чрез:
1. приемане, автоматично регистриране и обработване на всички повиквания за спешна помощ на номер 112;
2. осигуряване на непрекъснат достъп до
линия за връзка;

5. получаване на обратна информация от
съответните служби за спешно реагиране, по смисъла на Закона за Националната система за спешни повиквания
с единен европейски номер 112.
Според Закона за националната система
за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (Изм. и доп. ДВ. бр. 51 от
05.07.2016 г.)
Чл. 2. Националната система за спешни
повиквания с единен европейски номер
112 осигурява на гражданите, намиращи
се на територията на Република България,
непрекъснат, бърз и безплатен достъп до
службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи с цел
защита на живота, здравето, сигурността
и имуществото им.
Чл. 3. (1) Единният европейски номер 112
(ЕЕН 112) се използва при необходимост
от спешна помощ при различни рискове за
живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите.
(2) Отличителният знак на ЕЕН 112 за територията на Република България съдържа надписа „112“ и знамето на Република
България. Графичното и цветното изображение на знака е съгласно приложението.
Запознаване с някои нормативни доку
менти за защита на населението при
бедствено положение и извънредни си
туации.

3. събиране на информация за вида, мяс-
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Закони и Наредби
1.	Закон за Министерството на вътрешните работи. (Доп. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.)
2.	Закон за защита при бедствия, изм. (ДВ, бр. 80 от 14.10.2011 г.)
3.	Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. (ДВ, бр. 89, от 28.10.2014 г.)
4.	Наредба № 8121з-1006 от 24.08.2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на
населението на МВР, ДВ, бр. 67 от 01.09.2015 г.

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(Обн. ДВ. бр. 53 от 27 юни 2014 г., Доп. ДВ. бр. 61 от 11 август 2015 г.)
Законът за министерството на вътрешните
работи се състои от четири части, петнадесет глави, като всяка глава съдържа по
няколко раздела и завършва с Допълнителни, Преходни и Заключителни разпоредби.
Първа част съдържа: Принципи, основни
дейности, управление и устройство на МВР.
Втора част: Органи на МВР и правомощия.
Трета част: Държавна служба в МВР.
Четвърта част: Мерки за административна принуда.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда принципите,
функциите, дейностите, управлението и
устройството на Министерството на вътрешните работи (МВР) и статута на служителите в него.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (1) Дейността на МВР е насочена към защита на
правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита
на националната сигурност, опазване на
обществения ред и пожарна безопасност и
защита на населението.

Глава втора.
ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Раздел I.
Основни дейности

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министерството на вътрешните работи извършва следните основни дейности:
1. оперативно-издирвателна;
2. охранителна;
3. разследване на престъпления;
4. осигуряване на пожарна безопасност и
защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
Раздел V.
Осигуряване на пожарна
безопасност и защита при пожари,
бедствия и извънредни ситуации

Чл. 17. (1) Дейността по осигуряване на
пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации
се осъществява от органите по пожарна
безопасност и защита на населението при
условията и по реда на този закон и на Закона за защита при бедствия.
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отстраняват, унищожават или повреждат имущество или насаждения, когато
няма друг начин за извършването на
дейността;

Глава трета.
УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО
Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Главните дирекции на МВР са:
1.	Главна дирекция „Национална полиция“;
2.	Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“;
3.	Главна дирекция „Гранична полиция“;
4.	Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (5)
Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ (ГДПБЗН) е национална специализирана структура на МВР
за осъществяване на дейностите по чл. 6,
ал. 1, т. 4, 6 - 9.

Глава пета.
ПРАВОМОЩИЯ

3. да използват спасителни, пожарогасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства - собственост на
физически или юридически лица;
4. да привличат длъжностни лица, участници в доброволни формирования и
граждани за оказване на съдействие;
5. да изменят реда за движение и да
ограничават достъпа на външни лица в
района, където се извършват дейностите, до пристигането на съответните
компетентни органи;
6. да използват безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за осигуряване на необходимите количества
вода при бедствия, за гасене на пожари и при извънредни ситуации;
7. да извършват евакуация на хора и движимо имущество в района, където се
извършват дейностите.

Раздел IV.
Правомощия на органите за
пожарна безопасност и защита на
населението

Чл. 124. (1) При извършване на пожарогасителна и спасителна дейност, неотложни
аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения, операции
по издирване и спасяване, химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, органите за пожарна безопасност и защита на населението
имат право:
1. да влизат в жилищни, производствени
и други сгради и помещения на физически и юридически лица;
2. да разрушават сгради или части от
тях, да разглобяват конструкции, да

Чл. 126. Органите за пожарна безопасност
и защита на населението не извършват:
1. пожарогасителна и спасителна дейност
и дейности по защита при бедствия в
обекти на подземната минна промишленост;
2. държавен противопожарен контрол в
обекти на подземната минна промишленост, на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия и на транспортните средства с
изключение на земеделската техника;
3. дейности по защита при бедствия извън вътрешните морски води.
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Чл. 135. При упражняване на превантивен
контрол органите по пожарна безопасност
и защита на населението:
1. извършват проверки за спазване на изискванията за защита при бедствия;
2. извършват проверки за спазване на
нормативната уредба при одобряването на устройствени планове и участват
в държавни приемателни комисии и
експертни съвети по устройство на територията;
3. извършват проверки по изготвяне и съгласуване на аварийни планове;
4. дават задължителни предписания;
5. прилагат мерки за административна
принуда при установяване нарушения
на изискванията за защита при бедствия;
6. изискват от държавни и местни органи,
организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани
с осигуряването на защитата на населението от бедствия;
7. извършват проверки на колективни
средства за защита за спазване на изискванията за правилната им експлоатация;
8. извършват контрол по спазване на изискванията за защита при бедствия в
други случаи, предвидени със закон.
Чл. 137. За осъществяване на дейностите по пожарна безопасност и защита при
бедствия в населените места органите на
държавната власт и местното самоуправление:
1. осигуряват спазването на правилата и
нормите за пожарна безопасност и защита при бедствия на териториите на
общините и кметствата;

2. разработват съгласувано с органите за
пожарна безопасност и защита на населението специфични правила за пожарна безопасност в съответните населени места;
3. информират органите за пожарна безопасност и защита на населението за
издадените разрешения при и по повод предстоящи организирани масови
прояви, посещения на чуждестранни
делегации, честване на национални и
официални празници, спортни и други
мероприятия, свързани с масово събиране на хора.
Чл. 140. За осигуряване на пожарната безопасност и защитата при бедствия държавните органи, юридическите лица и
гражданите са длъжни да:
1. спазват установените правила и норми
за пожарна безопасност и защита при
бедствия, както и специфичните правила за съответните обекти и населени
места, и да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението;
2. изпълняват издадените писмени разпореждания на органите за пожарна безопасност и защита на населението;
3. провеждат дейности, осигуряващи пожарната безопасност и защитата при
бедствия;
4. информират органите за пожарна безопасност и защита на населението в
едномесечен срок от получаването на
разпореждането или уведомлението по
чл. 125, ал. 1, т. 4 за предприетите мерки за отстраняване на нарушенията;
5. предоставят при поискване на органите за пожарна безопасност и защита на
населението информация, свързана с
пожарната безопасност и защита при
бедствия.
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ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
(Обн. ДВ. бр. 102 от 19 декември 2006 г., Изм. и доп. ДВ. бр. 51 от 5 юли 2016 г.)
Законът за защита при бедствия се състои
от единадесет глави. Глава трета съдържа три раздела, глава четвърта обхваща
три раздела, глава девета и съответните
раздели към нея са отменени (ДВ. бр. 93
от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.), глава
единадесета има два раздела. Законът завършва с Допълнителни, Преходни и Заключителни разпоредби.

ряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия.

Глава първа: Общи положения.

Чл. 3. (1) Органите на изпълнителната
власт, юридическите лица и едноличните търговци организират защита при бедствия в изпълнение на възложените им
функции с този закон и с другите нормативни актове, регламентиращи тяхната
дейност.

Глава втора: Превантивна дейност.

Планиране:

Глава трета: Единна спасителна система.
Глава четвърта: Участие и съдействие
на физическите лица, юридическите лица
и едноличните търговци при бедствия.

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила
от 05.07.2016 г.) (1) Планирането на намаляването на риска от бедствия се извършва на национално, областно и общинско
ниво.

Глава пета: Обявяване на бедствено положение.

(2) Планирането обхваща разработването и актуализацията на:

Глава шеста: Подпомагане и възстановяване.

1. национална стратегия за намаляване
на риска от бедствия;

Глава седма: Ресурсно осигуряване.

2. национална програма за намаляване
на риска от бедствия;

Глава осма: Функции на органите на изпълнителната власт по защита при бедствия.
Глава девета: Министерство на извънредните ситуации.
Глава десета: Контрол.
Глава единадесета: Мерки за административна принуда.

Общи положения:
Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила
от 05.07.2016 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигу-

3. секторни и регионални програми,
свързани с намаляване на риска от
бедствия;
4. областни програми за намаляване на
риска от бедствия;
5. общински програми за намаляване на
риска от бедствия.
Чл. 6б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила
от 05.07.2016 г.) (1) Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия определя:
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1. анализ на средата;
2. анализ на силните страни, слабите
страни, възможностите и заплахите;
3. стратегическите цели за намаляване
на риска от бедствия на територията
на Република България;
4. набелязване на мерки за постигане на
зададените цели;
5. измерими индикатори за изпълнение
на мерките по т. 4;
6. план за действие;
7. механизъм за наблюдение и контрол на
изпълнението на националната стратегия.
Чл. 6в. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила
от 05.07.2016 г.) (1) За изпълнение на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия се разработва Национална програма за намаляване на
риска от бедствия със срок на действие 5
години, която съдържа:
1. стратегическите цели;
2. оперативните цели;
3. дейности за реализиране на оперативните цели.

Колективни и индивидуални
средства за защита:
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила
от 14.10.2011 г.) (1) Колективните средства за защита са инженерни съоръжения - скривалища и противорадиационни
укрития, чието основно предназначение
е укриване на населението при въздушно
нападение от бойни и промишлени отровни вещества, радиоактивни вещества и
биологични агенти.
Чл. 13. (1) Индивидуалните средства за

защита са предназначени за предпазване
на дихателните органи, очите и кожата от
отровни и радиоактивни вещества, пари
и аерозоли, от високи температури и изгаряния, от взривове и други механични
въздействия.

Обучение за защита при
бедствия:
Чл. 14. (1) Органите на изпълнителната
власт, другите държавни органи и населението се обучават за защита при бедствия.
(2) (Изм. ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от
01.08.2016 г.) Обучението на органите по
ал. 1 е задължително.
(3) Органите по ал. 1 организират обучение на служителите от подчинените им
звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности по защитата.
Чл. 16. (Изм. ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила
от 05.07.2016 г.) (1) В системата на предучилищното и училищното образование
и в системата на висшето образование се
провежда обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска
помощ.
(2) Обучението за защита при бедствия в
системата на предучилищното и училищното образование се извършва в съответствие с държавните образователни стандарти и чрез разширяване и допълване
на съдържание, интегрирано в учебните
предмети.
(3) Министърът на образованието и науката след съгласуване с министъра на вътрешните работи утвърждава изисквания
за обучението по защита при бедствия в
системата на предучилищното и училищното образование.
(4) Обучението по ал. 1 в системата на ви-
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сшето образование се организира от висшите училища в съответствие с тяхната
специфика и с тази на обучението по професионални направления и специалности
за придобиване на образователно-квалификационни степени.

4. неотложна и възстановителна помощ;

(5) Дейностите по ал. 4 могат да се съгласуват с министъра на вътрешните работи
при необходимост.

Чл. 34. Всяко физическо лице е длъжно
да:

Чл. 17. (Изм. ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила
от 05.07.2016 г.) (1) Обучението на населението за начините на поведение и
действие и за изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общините чрез
предоставяне на информация по подходящ начин.
(2) Органите на изпълнителната власт в
рамките на своята компетентност подпомагат обучението чрез поддържане на
информация на интернет страницата си
за намаляване на риска от бедствия и за
начините на поведение и за защитните
мерки.
Чл. 24. (Изм. ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила
от 14.10.2011 г.) При възникване на бедствия съставните части на единната спасителна система организират и изпълняват дейностите съгласно плановете за защита при бедствия.

Права и задължения на
физическото лице:
Чл. 33. (1) Всяко физическо лице има право на:
1. информация за мерките за осигуряване на защитата;
2. обучение за начините на поведение и
действие при бедствия;
3. средства за защита;

5. обезщетение за реално причинени вреди при или по повод на нормативно
установените действия за защита при
бедствия.

1. понесе ограниченията във връзка с
обявено бедствено положение, произтичащи от мерките, приложени от компетентните служби при провеждане на
дейностите по защитата;
2. помогне на всяко друго физическо
лице, чийто живот или здраве са поставени на риск вследствие на бедствие,
при условие че не рискува своя живот
или здраве;
3. информира съответния център за
спешни повиквания или по друг начин
да търси възможност за предоставяне
на помощ, когато не е в състояние да
предостави необходимата помощ лично;
4. (изм. ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от
05.07.2016 г.) окаже съдействие в съответствие с възможностите си по искане на кмета на община или ръководителя на операциите;
5. допусне при необходимост от провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи влизането на спасителни екипи и техника,
извършване на теренни преустройства,
изграждане на съоръжения за защита
от рискови фактори, разчистване на
поземлен имот и отстраняване на сгради или техни части, съоръжения и насаждения, когато е собственик, ползвател или управител на недвижимия
имот;
6. предостави на ръководителя на спа-
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сителния екип информация за опасностите, които биха могли да застрашат
живота и здравето на спасителите или
на населението;
7. (изм. и доп. ДВ, бр. 80 от 2011 г., в
сила от 14.10.2011 г.) допусне безвъзмездно разполагането на съоръжения
на системите за ранно предупреждение и оповестяване в недвижимите
имоти, които са негова собственост, и
да осигури достъп до тях за експлоатацията им;
8. (нова ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от
14.10.2011 г.) не възпрепятства достъпа на оправомощени длъжностни лица
до колективните средства за защита за
контрол, профилактика и ремонт;
9. (нова ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от
01.01.2016 г.) вземе мерки за предпазване на имуществото си от вреди и за
ограничаване на вредите от бедствието, както и да спазва предписанията на
компетентните органи за отстраняване
на източниците на опасност за причиняване на вреди;
10. (нова ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от
01.01.2016 г.) допуска оправомощените
длъжностни лица за извършване на съответните оценки и анкети, необходими във
връзка с предоставянето на помощта по
чл. 33, ал. 1, т. 4.

Доброволни формирования:
Чл. 39. (1) (Изм. ДВ, бр. 88 от 2010 г., в
сила от 01.01.2011 г., предишен текст на
чл. 39 - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Доброволец
е лице, което участва в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците
от тях.
(2) (Нова ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Доброволе-

цът при предотвратяване или овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
има правомощията по чл. 124, ал. 1, т. 1,
2 и 5 - 7 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
Чл. 40. (1) (Изм. ДВ, бр. 80 от 2011 г., в
сила от 14.10.2011 г.) Доброволец може
да е всяко дееспособно физическо лице,
навършило 18 години, което е клинично
здраво, не страда от психично заболяване
и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
Чл. 41. (1) (Изм. ДВ, бр. 88 от 2010 г., в
сила от 01.01.2011 г., предишен текст на
чл. 41 - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Доброволните формирования се създават от кмета
на общината по решение на общинския съвет.
(2) (Нова ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от
05.07.2016 г.) В общини с население до 20
000 души задължително се създават доброволни формирования по реда на ал. 1.
Чл. 47. (Изм. ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила
от 14.10.2011 г.) (1) В Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, се води регистър на доброволните формирования.

Осигуряване на защита при
бедствия:
Чл. 61. Финансовото и материално-техническото осигуряване на защитата при бедствия се осигурява от:
1. бюджетите на министерствата и
ведомствата;
2. общинските бюджети;
3. търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им;
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4. (нова - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от
05.07.2016 г.) структурните фондове
на Европейския съюз и други.

Общински щаб:

Държавната политика в областта на защитата при бедствия:

1. организира и ръководи защитата при
бедствия на територията на общината;

Чл. 62. (1) (Доп. ДВ, бр. 51 от 2016 г., в
сила от 05.07.2016 г.) Министерският съвет формира и осъществява държавната
политика в областта на защитата при бедствия.

Национален щаб:
(2) (Изм. ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от
05.07.2016 г.) За изпълнение на Националния план за защита при бедствия със
заповед на министър-председателя на Република България се създава национален
щаб с поименно определени ръководител
и членове: министри, заместник-министри, ръководители на ведомства или техни
заместници и други, представляващи институции, които имат задължения за изпълнението на Националния план за защита при бедствия.

Областен щаб:
Чл. 64. (1) Областният управител:
1. организира и ръководи защитата при
бедствия в областта;
4. (изм. и доп. ДВ, бр. 51 от 2016 г., в
сила от 05.07.2016 г.) организира и отговаря за обучението на областната администрация за начините на поведение
и действие при въвеждане на областния план за защита при бедствия;
10. (нова ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от
14.10.2011 г., изм. ДВ, бр. 51 от 2016
г., в сила от 05.07.2016 г.) създава със
заповед областен щаб за изпълнение
на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове.

Чл. 65. (1) Кметът на община:

7. (нова ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от
14.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2016
г., в сила от 05.07.2016 г.) създава със
заповед общински щаб за изпълнение
на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете
по чл. 62а, ал. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 64,
ал. 1, т. 10;
8. (нова ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от
05.07.2016 г.) със заповед определя
ръководител на операциите;
12. (нова ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от
05.07.2016 г.) организира и отговаря
за обучението на общинската администрация и населението на съответната
община, за начините на поведение и
действие при бедствия и изпълнение
на необходимите защитни мерки;
14. (нова ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от
05.07.2016 г.) осигурява фургони за
живеене, сглобяеми къщи или палатки, ако не разполага с резервни жилища по чл. 45 от Закона за общинската
собственост.

Общински съвет:
Чл. 65а. (Нов ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила
от 05.07.2016 г.) (1) За подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 65 се
създава общински съвет за намаляване на
риска от бедствия.

Принудителни административни
мерки:
Чл. 90. (Изм. ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм.
ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009
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г.) За предотвратяване и преустановяване
на нарушенията, свързани с изпълнението на задълженията по този закон, както
и за отстраняване на вредните последици
от тях, министърът на вътрешните работи или оправомощени от него длъжностни
лица могат да спират строителството, въ-

веждането в експлоатация и използването
на обекти, инсталации, уреди и съоръжения, както и да спират други дейности, които създават опасност за населението при
бедствия.

НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г.
ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ
(Изд. от МВР и Министерството на инвестиционното проектиране, Обн. ДВ, бр. 89
от 28 октомври 2014 г., попр. ДВ, бр. 105 от 2014 г.)
ване на ПБ в обектите и спазване на изискванията на тази наредба;

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност
(ПБ) при експлоатацията на обектите в
урбанизираните, земеделските, горските
и защитените територии и в нарушените
територии за възстановяване, наричани за
краткост „обекти“.
Чл. 2. Правилата и нормите по чл. 1 се
прилагат за всички обекти независимо от
вида на собственост.
Чл. 3. Държавните органи, юридическите
лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите
и временно пребиваващите на обектите
лица) са длъжни да спазват изискванията
на тази наредба.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СПАЗВАНЕ НА
ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ
Чл. 5. Собствениците или ръководителите
на обектите носят отговорност за:
1. създаване на организация за осигуря-

2. поддържане на обектите в техническо
състояние така, че да съответстват на
изискванията на чл. 14;
3. поддържане в изправно състояние,
осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на
устойчивост на налягане на пожарогасителите съгласно чл. 21 и 23;
4. поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС), системите за гласово уведомяване (СГУ),
пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина на обектите
в съответствие с чл. 22;
5. осигуряване на изискващите се пожаротехнически средства по чл. 15;
6. обозначаване на пожарните хидранти,
пожарогасителите и на пътищата за
достъп до тях, на противопожарните
съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийноспасителни дейности, на устройства-
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та за алармиране или оповестяване,
на устройствата за ръчно задействане
на ПИС, ПГС и СГУ, на евакуационните пътища и изходи, на входовете на
помещенията, на забранените места за
тютюнопушене и използване на открит
огън, на резервоарите за леснозапалими течности (ЛЗТ), горими течности
(ГТ) и горими газове (ГГ) и на складираните материали и изделия в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 2,
чл. 23, ал. 3 и 4, чл. 24, чл. 25, ал. 2,
чл. 42, ал. 2, чл. 48, ал. 1 и чл. 62, т. 2;
7. наличието (в комбинация или поотделно) на инструкция или указание за
употреба, указващи начина на работа с
инсталациите за пожарогасене или охлаждане на резервоарите за ЛЗТ и ГТ и
поставянето им на видно място;
8. осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по
безопасност и здраве при работа при
спазване изискванията на Наредба №
РД-07-2 от 2009 г. на Министерството на труда и социалната политика за
условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на
работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102
от 2009 г.);
9. незабавно уведомяване на съответната
районна служба „Пожарна безопасност
и защита на населението“ (РСПБЗН)
при затваряне на отделни участъци от
пътищата за противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, възникване на
неизправности и повреди в помпени
станции, ПИС, СГУ и ПГС, изтичане на
вода от пожарните водоеми или тяхното източване;
10. разработване на планове за осигуря-

ване на ПБ при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с
които временно се променя нивото на
пожарната опасност в обектите;
11. поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп
към всички обекти и водоизточници;
12. поддържане в изправно състояние на
пожарните хидранти и водоеми и подготовката им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;
13. незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации
и съоръжения, които може да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и
проводниците, отказ на автоматични
системи за управление и др.;
14. поддържане в изправно състояние на
отоплителните уреди и съоръжения,
извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди
настъпване на есенно-зимния период,
както и периодично за осигуряване на
пожарната им безопасност;
15. поддържане в изправно състояние на
блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения (бояджийни и лакозаливни камери, шприц-кабини и др.
под.) и други устройства, гарантиращи
ПБ при работа (дихателни и предпазни
клапани, огнепреградители и др.);
16. извършване на обработка с огнезащитни състави на декорите, завесите
и драпериите в обекти от подклас по
функционална пожарна опасност Ф2.
1 за изпълнение на изискванията на
чл. 27;
17. поддържане в изправно състояние на
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осигурените пасивни и активни мерки
за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта през
целия експлоатационен срок, в т. ч.
своевременно предприемане на мерки
за отстраняване на всяка неизправност
или повреда;
18. поддържане в изправно състояние на
аварийното евакуационно и на аварийното работно осветление.
Чл. 7. (1) Всеки работещ на обект е длъжен:
1. да провери и да остави в края на работното време в пожаробезопасно състояние работното си място, апаратите,
машините, съоръженията и др., което
се удостоверява по ред, определен
от собственика или ръководителя на
обекта;
2. да знае задълженията си, произтичащи
от плановете по чл. 9, ал. 1, т. 2 - 4;
3. да спазва правилата за ПБ и да може да
работи с пожаротехническите средства
за гасене на пожари и с пожарните кранове;
4. да познава пожарната и експлозивната
опасност на работните места в обекта,
както и начините за предотвратяване,
намаляване и ограничаване на опасностите и рисковете, свързани с работното оборудване, машините, съоръженията и технологичните процеси, използваните материали, пътни маршрути,
опасни зони и др.
Чл. 9. (1) За създаване на организация за
осигуряване на ПБ на обектите се разработват следните документи:
1. вътрешни правила (инструкции) за
осигуряване на ПБ на територията на
обекта (в това число цехове, помеще-

ния, технологични линии и съоръжения, инсталации и др. );
2. планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително
реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и др. (приложение № 1);
3. планове за осигуряване на ПБ при
извършване на текущи ремонти и
на строителни и монтажни работи на
обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно
глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите
се изпълняват от други физически или
юридически лица;
4. планове за евакуация на работещите
и на пребиваващите на обекта лица
при пожар или авария;
5. протоколи за извършени ремонти,
почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на
блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им
безопасност.
Чл. 11. (1) Плановете по чл. 9, ал. 1, т. 4
се разработват...
(5) Схемите за евакуация съгласно приложение № 2 се поставят на видни места в
обектите, както следва:
1. на разстояние не повече от 7 m от
входовете на сградата и до 3 m от
етажните изходи към евакуационните стълбища;
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2. на всеки 25 m по пътищата за евакуация - за сгради с категории на обитатели „А“;
3. на всеки 15 - 20 m по пътищата за
евакуация - за сгради с категории на
обитатели „Б“ и „В“;
4. на вътрешната страна на вратата
на всяка стая - за сгради с категории
на обитатели „Б“.
(6) Схемите за евакуация се поставят
на стени и на други неподвижни части
от строителната конструкция на сградата
(с изключение на сградите по ал. 5, т. 4)
и се разполагат така, че евакуиращите се
максимално бързо да се ориентират къде
се намират.
(7) Планът за евакуация по чл. 9, ал. 1, т.
4 се актуализира в случаите на преустройства, с които се засягат конструктивни
елементи, както и при промяна на предназначението на обекта, при промяна на
технологичното оборудване и при напускане или смяна на работещи, имащи задължения по плана.
(8) На обектите се провежда учебна евакуация в съответствие с определеното в
плана за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 4 при
спазване на следната периодичност:
1. за обществени сгради (в които пребивават обитатели от категории „А2“,
„Б2“ и „В“ съгласно приложение № 2)
- не по-малко от два пъти в годината;
2. за учебни и детски заведения от подкласове на функционална пожарна
опасност Ф1. 1 и Ф4. 1 - не по-малко
от два пъти годишно, като едната от
учебните евакуации се провежда при
започване на учебната година, но не
по-късно от края на октомври;
3. за всички останали обекти по ал. 2 - не
по-малко от веднъж годишно.

(11) Десет дни преди провеждането на
учебна евакуация собствениците или ръководителите на обекта уведомяват писмено съответната районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН).
(12) Провеждането на учебните евакуации
се удостоверява с протокол.

Глава трета.
ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ
Раздел I.
Общи изисквания

Чл. 14. (1) Обектите се поддържат в техническото състояние, при което са въведени в експлоатация, и в съответствие с
изискванията на тази наредба.
(2) (В сила от 31.12.2016 г.) За осигуряване на ПБ при експлоатацията на обектите
(с изключение на тези от подкласове на
функционална пожарна опасност Ф1. 3 и
Ф1. 4) в съответствие с изискванията на
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се изпълняват:
1. пожароизвестителни системи със специфичен звуков сигнал на всеки етаж;
2. аварийно евакуационно и аварийно работно осветление;
3. отделяне на стълбищните клетки съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971
от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар - за обекти от
подкласове на функционална пожарна
опасност Ф1. 1 и Ф4. 1;
4. изискващата се посока на отваряне на
евакуационните врати, както и брави
тип „антипаник“.
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Чл. 15. (1) Обектите се оборудват с пожаротехнически средства, видът и количеството на които се определят съгласно
приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар.
Раздел II.
Изисквания към свободната дворна
площ на обектите

Чл. 16. (1) Свободната дворна площ на
обектите се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.
(2) Горимите отпадъци, както и остатъчните продукти от печките с твърдо гориво се
събират на определени пожарообезопасени места и се отстраняват по ред, определен със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 9.
Чл. 18. (1) Външното водоснабдяване за
пожарогасене на обектите се поддържа
в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта.
(2) Пожарните хидранти и водоемите (водоизточници и резервоари) се обозначават в съответствие с приложение № 5.
Чл. 22. (1) Поддържането и обслужването
на ПИС, ПГС и на СГУ се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация
на производителя и при спазване изискванията на следните стандарти:
1. за пожароизвестителните системи - СД
CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни
системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и
поддържане“;
2. за автоматичните спринклерни инсталации - т. 20 от БДС EN 12845 „Стационарни пожарогасителни инсталации.
Автоматични спринклерни инсталации.

Проектиране, монтиране и поддържане“;
3. за стационарните пожарогасителни
системи с прах - БДС EN 12416-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане“;
4. за стационарните пожарогасителни
инсталации с газообразни вещества БДС EN 15004-1 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за
гасене с газообразни вещества. Част
1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006, с изменения)“;
5. за стационарните пожарогасителни
инсталации с пяна - БДС EN 13565-2
„Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2:
Проектиране, изграждане и поддържане“;
6. за стационарните пожарогасителни
инсталации с кондензирали аерозоли - СД CEN/TR 15276-2 „Стационарни
пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали
аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане“;
7. за стационарните пожарогасителни инсталации с разпръсната струя вода - СД
CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с
разпръскване на вода. Проектиране,
монтиране и поддържане“;
8. за стационарните пожарогасителни инсталации с въглероден диоксид - БДС
ISO 6183 „Технически съоръжения за
защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране“;
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9. за системите за гласово уведомяване БДС EN 60849 „Звукови системи за извънредни ситуации“.
(2) Пожарните кранове се поддържат в
съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване
изискванията на БДС EN 671-3 „Стационарни противопожарни системи. Системи
с маркуч. Част 3: Поддържане на макари
с полутвърд маркуч и системи с плосък
маркуч“.
(3) Системите за управление на дим и топлина се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС
EN 12101 „Системи за управление на дим
и топлина“.
Чл. 23. (1) Пожаротехническите средства
за първоначално гасене на пожари се поддържат в изправно състояние в съответствие с указанията за ползване на производителите им.
(2) Пожаротехническите средства се поставят на леснодостъпни и с добра видимост места и в съответствие с тяхното
местоположение върху схемите за евакуация за обектите, за които се изискват такива схеми.
(3) Местоположението на пожарогасителите и пътищата за достъп до тях се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/
или здраве при работа на Министерството
на труда и социалната политика, Министерството на извънредните ситуации и Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 3 от 2009 г.).
Чл. 26. Аварийното евакуационно и аварийното работно осветление се поддържат в изправност през целия експлоатационен срок на обекта.

Чл. 33. При организиране на мероприятия
и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната
опасност на обектите, се разработват
и представят в съответната РСПБЗН
планове за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват условията за
безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба №
Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар и изискванията
на тази наредба.
Раздел IV.
Изисквания при поддръжката
на техническите инсталации
(електрически, отоплителни и
вентилационни инсталации)

Чл. 35. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които може да предизвикат искрене, късо
съединение, нагряване на изолацията на
кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., се
отстраняват незабавно.
Чл. 38. (1) Преди настъпване на есеннозимния период отоплителните уреди и
съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на
пожарната им безопасност.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Возим пожарогасител“ е пожарогасител, предназначен за ръчно придвижване и обслужване и който има
обща маса, по-голяма от 20 кг.
2. „Носим пожарогасител“ е пожарогасител, който е предназначен да бъде
носен и обслужван на ръка и който в
готовност за работа има маса не по-голяма от 20 кг.
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3. „Огневи работи“ са дейности, свързани със заваряване, наваряване, запояване и рязане на метали и техните
сплави при използване на заваръчни
уредби, съоръжения и абразивни машини и инструменти, течни горива, както и топенето (загряването) на битуми,
смоли и други подобни, с употребата на
твърдо, течно и газообразно гориво.
4. „Обекти“ са всички недвижими имоти, в т.ч. поземлени имоти, сгради и
самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво покритие.
5. „Пожарогасител“ е устройство, съдържащо пожарогасително вещество,
което може да бъде изтласкано под
въздействието на вътрешно налягане и
да бъде насочено към пожара.
6. „Продукти за пожарогасене“ са пожарогасители (носими и возими), пожарогасителни вещества (пожарогасителни
прахове и пенообразуватели), противопожарни одеяла и противопожарни
одеяла тежък тип.
7. „Работещ“ е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което
работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите - за времето
на обучение, стаж и практика.
8. „Ръководители“ са лица, които изпълняват функции, свързани с ръководство
или управление, или които представляват държавни органи, организации,
юридически лица или физически лица.
9. „Постоянни места за извършване на
огневи работи“ са специално определени за тази цел помещения, части от
помещения или открити площадки.
10.„Временни места за извършване на
огневи работи“ са места, в които се из-

вършват огневи работи извън определените постоянни места.
11.„Изправно състояние“ е състояние, при
което уредите, средствата, съоръженията, инсталациите, системите и техните елементи отговарят на изискванията на техническата документация на
производителя и са работоспособни.
12.„Отговорници по ПБ“ са лицата, които
създават организация и осъществяват
контрол за спазване на правилата и
нормите за ПБ съгласно чл. 6.
13.„Преместваеми обекти с гъвкаво покритие“ са обектите съгласно § 5, т.
80 от допълнителните разпоредби на
ЗУТ, които имат меко покривало и се
поставят върху площ, по-голяма от 75
m2. Към преместваемите обекти с гъвкаво покритие не се отнасят палатките
за къмпинг или за санитарни цели.
14.„Акредитирани лица“ са лица, получили акредитация по реда на Регламент
(ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за
определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка
с предлагането на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.
15.„Пасивни мерки“ са мерките за пожарна защита в обектите, с които се осигурява запазване на носещата способност
и на устойчивостта на конструкцията и
се ограничава разпространяването на
пожари.
16. „Активни мерки“ са мерките за защита, с които като допълнение на пасивните мерки се повишава пожарната
безопасност на обектите.
17. „Пожаротехнически средства“ са
продуктите за пожарогасене с изключение на пожарогасителните вещества.
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НАРЕДБА № 8121з-1006 ОТ 24 АВГУСТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНАТА И СПАСИТЕЛНАТА
ДЕЙНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(В сила от 01.09.2015 г. Изд. от МВР, Обн. ДВ. бр. 67 от 1 септември 2015 г.)

Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя редът
за осъществяването на пожарогасителната (ПГ) и спасителната дейност (СД) от органите за пожарна безопасност и защита
на населението (ПБЗН) на Министерството
на вътрешните работи (МВР).
Чл. 3. (1) Управлението на силите и средствата на ГДПБЗН се осъществява чрез Национален оперативен център (НОЦ).

Раздел II.
Ръководство и управление
на органите, осъществяващи
пожарогасителна и спасителна
дейност

Чл. 14. (1) Основните функции на щабовете по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 са:
1. организиране съсредоточаването на
силите и средствата;
2. организиране логистичното осигуряване и комуникациите;
3. организиране взаимодействието между силите и средствата;
4. организиране изпълнението на плановете за защита при бедствия, планове
за пожарогасене и стандартните оперативни процедури;

Чл. 7. (1) Главният секретар на МВР организира, координира и контролира ПГ и
СД и осъществява взаимодействието със
съответните структури на други държави
и с международни органи и организации,
с които Република България има споразумения за сътрудничество в областта на
пожарната безопасност и защитата на населението.
Чл. 13. (1) За подпомагане на ръководството на ГДПБЗН и РДПБЗН при управление на
силите и средствата при пожари, бедствия
и извънредни ситуации се назначават:
1. централен оперативен щаб (ЦОЩ)
при ГДПБЗН;
2. оперативен щаб (ОЩ) при РДПБЗН;

3. временен оперативен щаб (ВОЩ) за
управление на силите и средствата на
място.

5. при необходимост дава допълнителни
указания за спазването на правилата за
безопасност и здраве при работа;
6. обобщаване на информацията за хода
на действията и предаването й на висшестоящите органи;
7. организиране на непрекъснато наблюдение и разузнаване за развитие на обстановката;
8. анализиране на обстановката при извършването на ПГ и СД и предлагане
на решения за предстоящите действия;
9. организиране известяването и информирането на населението.
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Чл. 27. (1) За създаване на предварителна
организация за ограничаване и ликвидиране на пожари се разработват планове за
пожарогасене.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Произшествие“ е пожар, бедствие,
инцидент или други събития, настъпили вследствие на умишлени, случайни
и неволни субективни или природни
и техногенни фактори, застрашаващи
живота и здравето на хора и животни,
нанасящо вреда на имущество и околната среда.
2. „Пожар“ е неконтролируемо горене,
разпространяващо се във времето и
пространството, характеризиращо се
с отделяне на топлина, придружено с
дим и/или пламъци.
3. „Поддържането на постоянната оперативна готовност“ е комплекс от
дейности за осъществяване на непрекъснат сменен режим, провеждане на
професионална подготовка и поддържане в изправност и окомплектованост
пожарната и спасителната техника,
оборудването, средствата за свръзка,
сграден фонд и външен район на териториалното звено от държавните служители, работещи на смени.

5. „Екип“ е съвкупност на държавни служители, окомплектовани с лични предпазни средства, оборудване и специализирана техника, за осъществяване
на пожарогасителна и спасителна дейност.
6. „Разузнаване“ е дейност за установяване на: главното направление за
разпространение на произшествието;
наличието на застрашени хора, животни, културни и материални ценности;
начините за спасяване и пътищата за
евакуация; направленията и пътищата
за въвеждане на силите и средствата.
7. „Евакуация“ е организирано извеждане на хора и животни от застрашената
зона на безопасно място.
8. „План за пожарогасене“ е документ, с
който се създава предварителна организация за овладяване на пожар в конкретен обект по възможно най-тежкия
сценарий за възникване и развитие.
9. „Диспечерски пункт (ДП)“ е работно
място в РСПБЗН, УПБЗН, сектор СОД
към РДПБЗН и звената по чл. 128 ЗМВР,
осигуряващо комуникационна свързаност с ОЦ на РДПБЗН.

4. „Обект“ е всяко организационно или
икономически обособено образувание
на централните и териториалните органи на изпълнителната власт или на
предприятията на юридическите лица
и едноличните търговци и сгради на
физически лица.
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Стратегически документи
1.	Стратегия за намаляване на риска от бедствия - 2014 - 2020.
2.	Национална програма за защита при бедствия - 2014 - 2018.
3.	Национален план за защита при бедствия.

СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2014 - 2020
В Република България често възникват
бедствия, предизвикани от природни явления или човешка дейност, чиито социални и икономически последици могат да
оказват значителен неблагоприятен ефект
на нейното развитие и икономически растеж, поради което намаляването на риска
от бедствия е от изключително значение
за устойчивото развитие на страната.

държавната политика в областта на защитата при бедствия, който изпълнява функциите на Национална платформа за намаляване на риска от бедствия.

В предстоящите десетилетия се очаква промените в климата да доведат до
нарастване на честотата и мащаба на
бедствията. По-честите и по-силни бури
и наводнения, както и дълготрайните засушавания и опустошителни горски пожари могат да окажат значително вредно въздействие върху съществуващите
възможности на обществото след подобни
опасни събития.

Стратегията има за цел да очертае съгласувана рамка за определяне на стратегическите приоритети за действие за намаляване на риска от бедствия и да подпомогне изпълнението на мерките за тяхното
осъществяване на национално, областно,
общинско и обектово ниво. Стратегията
ще спомогне още за идентифициране и
приоритизиране на конкретни области за
трансгранично и регионално сътрудничество, както и ще гарантира решаването на
проблемите координирано, с перспектива
за развитие на капацитета за намаляване
на риска от бедствия в дългосрочен план.

Поради тази причина и поради сложността и обхвата на бедствията е необходимо обединяване на усилията на всички
отговорни институции и активното им
включване в дейностите за намаляване
на риска от бедствия, което се очаква
да доведе до значително намаляване на
човешки, социални, икономически и природни щети и загуби.
В тази връзка и следвайки промените в Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) от 2011
г., е създаден Консултативният съвет за
подпомагане на Министерския съвет на
Република България при формиране на

Съгласно ЗЗБ е възложено на Министерския съвет да приеме Стратегия за намаляване на риска от бедствия (Стратегията).

Стратегията за намаляване на риска от
бедствия има обхват на действие от 2014
до 2020 г.
Стратегията се основава на следните ключови ценности: позитивно мислене, перспективност, информираност, култура, равнопоставеност, отговорност,
сътрудничество, приемственост и политическа воля.
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правна и институционална рамка за
намаляване на риска от бедствия.

Анализ на състоянието.
Основни природни и причинени от човешка дейност опасности: сеизмична
опасност; опасност от наводнения;
опасност от свлачища; опасност от
горски пожари; опасност от неблагоприятни метеорологични явления като за
сушаване, силни ветрове и смерч, обилни снеговалежи, снежни бури, заледяване
и екстремни температури; опасност от
ядрени или радиационни аварии; опасност от промишлени аварии и аварии
при превоз на опасни вещества, материали и отпадъци; опасност от биологично заразяване; опасност от градушки.

Правна рамка.
Международният документ, определящ
насоките за намаляване на рискa от бедствия, е Рамката за действие Хиого на
ООН 2005-2015: Да изградим устойчивост
на нациите и обществата към бедствия.

Основна стратегическа цел и
приоритети за намаляване на
риска от бедствия.
Отчитайки състоянието в момента, както
и слабите, и силните страни в сферата
на намаляването на риска от бедствия в
Република България, може да бъде формулирана следната основна стратегическа
цел: Предотвратяване и/или намаляване
на неблагоприятните последици за човешкото здраве, социално-икономическата
дейност, околната среда и културното наследство в България вследствие на природни и причинени от човешка дейност
бедствия.
За постигане на целта в настоящата Стратегия се определят следните приоритети
за действие:

II. Идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от бедствия. Разширяване и поддържане на ефективни национални системи за прогнози,
мониторинг, ранно предупреждение и
оповестяване при бедствия.
III. Изграждане на култура за защита при
бедствия на всички нива на управление и в обществото чрез използване
на опита, обучението, научните изследвания и иновациите.
IV. Намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността за ефективно реагиране при
бедствия на всички нива на управление.
Настоящата стратегия идентифицира
стратегическите цели за намаляване на
риска от бедствия и приоритетните области на действие за постигането им. Стратегията е важна стъпка към изграждане на
всеобхватна и съгласувана рамка за превенция на бедствия, която да допринесе
за изграждане на интегриран подход към
политиката на Република България в тази
област.
Изпълнението на Стратегията ще гарантира, че намаляването на риска от бедствия
е национален приоритет и ще допринесе
за предотвратяването на бедствията и намаляване на последиците от тях чрез активна дейност на всички нива на управление и чрез добра координация между
отговорните институции. С изпълнение
на заложените дейности в Стратегията ще
бъде гарантирана устойчивостта на управлението при защитата при бедствия.

I. Развиване на устойчива национална
политика и осигуряване на стабилна
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ – 2014 - 2018
Националната програма за защита при
бедствия определя целите, приоритетите и задачите за защитата при бедствия в
страната за срок от 5 години. Тя представлява основен документ за политиката в областта на предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия
и аварии и очертава насоките за създаването на ефективна, ресурсно и технически
осигурена национална система за превенция и реагиране при бедствия.
Стратегическа цел на Националната
програма и на държавната политика за
защита при бедствия е предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от тях, защита на живота и здравето
на населението и опазване на културните
ценности.
Основен приоритет на Националната
програма за защита при бедствия 20142018 г. е извършване на анализ и оценка
на рисковете от бедствия на територията
на Република България и тяхното картографиране.
Основни задачи на настоящата програма
са:
 оценка и картографиране на рисковете
от земетресение, ядрена и радиационна авария, геоложки риск;
 приключване на оценката на риска от
наводнения и изготвяне на карти на заплахата и карти на риска;
 реализиране на мерки за намаляване
на риска от бедствия;
 повишаване устойчивостта на обектите от критичната инфраструктура при
бедствия;

 приключване на паспортизацията на
сградите;
 подготовка на органите на изпълнителната власт и на силите за реагиране
при бедствия;
 доизграждане на сиренната система,
като част от Националната система за
ранно предупреждение и оповестяване
на населението за опасностите, регистрирани от системите за мониторинг
на метеорологични, хидрологични, сеизмологични, химически, биологични,
радиологични, ядрени, екологични и
други обекти и явления.
Първата Национална програма за защита
при бедствия е разработена и приета през
2009 г. През същата година са осъществени някои структурни промени в централната изпълнителна власт - с Решение на
Народното събрание от 27 юли 2009 г. за
приемане на структура на Министерския
съвет на Република България (ДВ, бр.
60 от 2009 г.) е закрито Министерството
на извънредните ситуации. Функциите и
дейностите по защита при бедствия преминават към Министерство на вътрешните
работи (МВР). В тази връзка се прие Закон за изменение и допълнение на Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 93 от 2009 г.). За изпълнение на
задачите по защита при бедствия в МВР
през 2010 г. е създадена Главна дирекция
„Гражданска защита“.
Министърът на образованието и науката:
Ръководи дейностите по защита при бедствия, утвърждава и упражнява контрол
при разработването на плана за защита
при бедствия на МОН. След съгласуване
с министъра на вътрешните работи утвърждава програми за обучение, инструк-
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ции, указания и други за детските градини
и училищата и типови планове за обучение
и подготовка за защита при бедствия на
ръководния персонал и учителите в системата на народната просвета;
Координира планирането и извършването
на превантивни дейности от административните структури на министерството за
недопускане или ограничаване въздействието на рисковите фактории, предизвикващи бедствия;
Чрез регионалните си звена контролира
провеждането на подготовката и обучението на ръководния персонал, учителите и помощен персонал за действие при
бедствия след съгласуване със съответните регионални звена на МВР. Организира
разработването на процедури за действие
на министерството при бедствия и координира дейността на регионалните инспекторати по образование по проблемите на
евакуацията и възстановяването.

4. Насоки за организацията и
съдържанието на обучението
за защита при бедствия
4.1. Насоки за организацията и съдържанието на обучението за защита при бедствия в системата на народната просвета
и висшите училища
Обучението за защита при бедствия ще се
развива и усъвършенства чрез разработване/актуализиране на:

 нови методически материали за системата на народната просвета за интерактивно обучение относно действие
и поведение при терористичен акт
съвместно с компететните органи от
МВР, ДАНС и др.;
 профилирани магистърски програми
по природни и антропогенни рискове
към съответните профилиращи специалности във висшите училища, имащи
отношение към бедствените и катаклизматични явления (МГУ, ТУ-София,
СУ, УАСГ, ПУ, ШУ и др.).
4.2. Обучение на органите за управление,
съставните части на Единната спасителна
система и доброволците
Органите на изпълнителната власт и другите държавни органи се обучават за защита при бедствия.
Обучението на органите на изпълнителната власт за изпълнение на дейностите
по защита е задължително и се извършва
в съответствие с изискванията на Закона
за защита при бедствия (ЗЗБ). Съставните
части на ЕСС включват структури на министерства и ведомства, общини, търговски
дружества и еднолични търговци, центрове за спешна медицинска помощ, други
лечебни и здравни заведения, юридически лица с нестопанска цел, включително
доброволците и въоръжените сили.

 нормативната база за организация на
обучението и за действията при бедствия в системата на народната просвета (предучилищното и училищното
образование);

Подготовката на съставните части на
единната спасителна система се извършва
чрез тренировки и национални и международни учения. Съставните части на ЕСС
ежегодно участват в подготовката и провеждането на SEESIM, учения, организирани от ЕС и от НАТО EARDCC.

 учебните програми за обучение на децата и учениците по възрастови групи
- детска градина, начален, прогимназиален и гимназиален етап;

Доброволците се обучават в съответствие
с изискванията на ЗЗБ с цел постигане на
оперативна съвместимост при изпълнение на задачите за защита на население-
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то и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
(СНАВР) с основните съставни части на
ЕСС, в зависимост от тяхната структура и
предназначение. Академията на МВР играе
основна роля при подготовката на силите
и средствата от Единната спасителна система (на ГДПБЗН-МВР и доброволните
формирования по ПБЗН) по защита на населението. Планирано е изграждането на
Национален учебен полигон по защита на
населението на площ от 40 дка с индикативна стойност 15 млн. лв., проектирането
на който приключва. На полигона ще бъдат
симулирани рискови събития и последици
от същите, като пожари, експлозии, земетресения, наводнения, аварии с опасни вещества и др. Ще бъдат обучавани и
представители на органите за управление
на защитата при бедствия.
4.3. Обучението на населението за начините на поведение и действие при бедствия
Обучението на населението за начините
на поведение и действие и изпълнението
на необходимите защитни мерки се организира от кметовете на общините и може
да включва:
 информационни кампании за правилното поведение на населението при
различни бедствия;

 кампании, адаптирани за уязвимите
групи в обществото – хора със зрителни
и слухови затруднения, с моторни нарушения, възрастни граждани и деца,
лишени от родителски грижи, и др.;
За нуждите на информационните кампании се изготвят листовки, брошури и
книжки, в които са описани правилата за
поведение при бедствия, материали, насочени към детските и учебни заведения,
като книжки за оцветяване, указващи действията при различните опасности, и др.
Обучението на населението се подпомага
чрез клипове и късометражни филми за
поведението на хората при опасност или
настъпило бедствие,чието разпространение се осъществява с активно участие на
медиите.
Изгражда се „Система със светлинни информационни табла“ на места с голям човекопоток (аерогари, автогари, железопътни гари, метростанции, молове, стадиони, киноцентрове и др.).
Полезно би било организиране и изработване на „раница с всичко необходимо при
опасност“, която да се продава в търговските вериги и кампания за рекламирането й.
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НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
Националният план за защита при бедствия се изготвя на основание чл. 6, т. 3 и
чл. 9 във връзка с чл. 62, ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия. Той се състои от девет глави: основание за разработване на плана; цел и основни задачи на
плана; анализ на възможните бедствия
и прогноза за последиците от тях; мерки за предотвратяване или намаляване
на последиците от бедствията; мерки
за защита на населението; разпределение на задълженията и отговорните
органи и лица за изпълнение на мерките
за защита на населението; средства и
ресурси, предвидени за ликвидиране на
последиците от бедствия; начина на
взаимодействие между органите на изпълнителната власт и ред за навременно уведомяване при бедствия.
Основната цел на Националния план за
защита при бедствия е извършването на
анализи и оценки за риска от възникване
на бедствия на територията на Република
България и набелязване на превантивни
мерки за намаляване на неблагоприятните
последици в резултат от бедствията, организиране и координиране на действията
за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия.

Основните задачи на плана са:
 анализиране на възможните бедствия
и прогнозиране на последиците от тях;
 планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от
бедствията;
 разпределение на задълженията и отговорностите между органите на изпълнителната власт за изпълнение на
планираните мерки;

 осигуряване на средствата и ресурсите, предвидени за ликвидиране на последиците от бедствия;
 определяне на начина на взаимодействие между органите на изпълнителната власт;
 определяне на реда за навременното
уведомяване на органите на изпълнителната власт и населението при заплаха или възникване на бедствие.
Националният план за защита при бедствия се въвежда в действие от министърпредседателя при обявяване на бедствено
положение на територията на повече от
една област или при обявяване на бедствено положение на територията на една
област или община, когато силите и средствата, предвидени в областния план за
защита при бедствия, не са в състояние да
се справят с възникналата ситуация.
При обявено бедствено положение са в
сила разпоредбите на чл. 5, т. 7 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети
(Обн. ДВ, бр. 43/2008 г., изм. ДВ, бр.
77/2010 г.).
През последното десетилетие статистиката показва увеличаване броя на
бедствията, предизвикани от природни
явления, които имат негативни последици за населението, инфраструктурата и икономиката на страната.

Възможни бедствия на
територията на Република
България.
За територията на Република България са
възможни:
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 бедствия, предизвикани от природни
явления - земетресения, наводнения,
горски и полски пожари, снежни бури,
свлачища и срутища, обледявания,
бурни ветрове;
 бедствия, вследствие на епидемии и
пандемии по хората, животните и растенията;
 бедствия, вследствие на крупни промишлени аварии и пожари в обекти,
работещи с ядрени, взривоопасни и пожароопасни материали, радиоактивни
вещества, промишлени отровни вещества и токсични газове;
 бедствия, вследствие на транспортни
инциденти - авиационни, железопътни, пътни, морски и речни.
За предотвратяване или намаляване на
неблагоприятните последици от сеизмично въздействие се предприемат следните
превантивни мерки:
 изследване, анализ и оценка на сеизмичния риск за територията на страната;
 актуализация на сеизмичното райониране и провеждане на микросеизмично
райониране, където е необходимо;
 приключване на техническата паспортизация на строежите в срок с акцентиране върху степента на сеизмична
осигуреност, вкл. и за недвижимите
културни ценности от национално значение и от листата на ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство на територията на страната;
 предприемане на геозащитни и брего
укрепителни мероприятия;
 упражняване на строг контрол за стриктно спазване на съответната действаща
нормативна уредба при териториално-

устройственото планиране, инвестиционното проектиране и изпълнението и
експлоатацията на строежите;
 усилване на амортизираните и на неосигурените на сеизмични въздействия
сгради и съоръжения;
 разработка на сценарии за последствията от силни земетресения за големи
урбанизирани територии с цел установяване на най-уязвимите места и допълнителни мерки при необходимост;
 обучение и практическа подготовка на
централните и териториалните органи
на изпълнителната власт, силите за
реагиране и населението.

Организационни мерки за
защита на населението
Органите на изпълнителната власт планират и провеждат мерки за защита на населението при бедствия, като организират и
координират:
 анализа, оценката и прогнозата за характера и последствията от най-често
проявяващите се бедствия;
 разработването и актуализирането на
планове за защита при бедствия;
 провеждането на мероприятия за усвояване на плановете;
 поддържането на непрекъснато денонощно дежурство;
 формирането и поддържането на сили
и средства за провеждане на СНАВР
във възникналите огнища на поражения (заразяване) на територията на
страната;
 създаването на организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеж-
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дане на мероприятия по защитата на
населението и извършване на СНАВР;
 поддържането в добро състояние на
общинските и местните пътища;
 защитата на водоизточниците, поддържане на готовност при недостиг на
питейна вода за осигуряване на допълнителни пунктове за снабдяване с
вода и включване във водоснабдителната система на допълнителни водоизточници;
 осигуряването в министерствата, ведомствата и в техните структури на
финансови и материални средства за
комплектуване, обучение и поддръжка
в постоянна готовност на органите за
управление и силите за реагиране при
бедствия;
 дейностите по осигуряване на производството и доставката на основни строителни материали за нуждите на неотложните
аварийно-възстановителни
работи;
 участието на дружества със строител
но-монтажна и пътностроителна дейност във възстановителните работи
и по осигуряването и поддържане на
пътища;
 организирането на експертни и проектантски екипи за участие в работата по
планиране на защитата и инженерното
осигуряване на спасителните и аварийните дейности;
 информирането на населението за
възможните бедствия на територията
на страната, както и за правилата за
действие и поведение при възникването им.

Разпределение на задълженията
и отговорните органи за
изпълнение на мерките за
защита на населението
Министърът на вътрешните работи:
 провежда държавната политика по защита при бедствия;
 осъществява взаимодействието между органите на изпълнителната власт,
юридическите лица и неправителствени организации при бедствия;
 организира събирането, анализирането, оценката на информацията и прогнозира рисковете от бедствия;
 организира разработването на Националния план за защита при бедствия и
на Националния план за провеждане на
СНАВР.
Министърът на образованието, младежта
и науката:
 анализира възможните източници на
рискове и извършва превантивна дейност за отстраняване или ограничаване въздействието на рисковите фактори, които биха могли да предизвикат
възникването на бедствие;
 участва в разработването на плановете
за защита при бедствия и на плановете
за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;
 организира оказването на методическа
помощ на административните структури на министерството при планирането
на дейността им при бедствия;
 организира и контролира извършването на превантивни дейности за недопускане или ограничаване въздействието
на рисковите фактори, предизвикващи
бедствия;
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 координира и контролира дейността по
предоставянето на данни за разработване на Националния план за защита
при бедствия;
 координира и контролира провеждането на обучението на директори, класни
ръководители и учители за действие
при бедствия;
 контролира осигуряването в съдържателно и методическо отношение на обучението на учениците за защита при
бедствия;
 координира провеждането на извънкласни и извънучилищни дейности,
свързани със защитата при бедствия;
 координира участието в тренировки,
учения и други форми на обучение за
действие в рамките на Единната спасителна система;
 ръководи разработването на процедури за действие на министерството при
бедствия и координира дейността на
регионалните инспекторати по образование по проблемите на евакуацията и
възстановяването;
 при поискване от страна на автономните висши училища координира съставянето на учебни програми, като им
предоставя тематични модули и информация по различните видове бедствия.

Средства и ресурси, предвидени
за ликвидиране на последиците
от бедствия
Източниците за финансиране по Националния план за защита при бедствия са
републиканският бюджет, общинските
бюджети, структурните фондове на Европейския съюз и от други международни
организации.
Когато финансирането е за сметка на републиканския бюджет, съгласно чл. 61, т.
1 и т. 2 на Закона за защита при бедствия,
финансовите средства за изпълнение на
Националния план за защита при бедствия
се осигуряват в рамките на одобрените
средства за съответните министерства и
ведомства и бюджетни взаимоотношения
на общините с републиканския бюджет,
утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. За изпълнение на дейностите
по този план към компетентния с оглед
характера на бедствието министър или
ръководител на ведомство със заповед на
министър-председателя се създава Щаб
за координация и контрол (ЩКК). Ръководителят на щаба, поименният му състав и
мястото, където ще заседава, се определят със заповед.
Националният план за защита при бедствия е задължителен за изпълнение от
всички органи на изпълнителната власт,
юридическите, физическите лица и едноличните търговци при възникване на бедствия. Той се актуализира поне веднъж на
три години или при нова нормативна уредба на страната или Европейския съюз, отнасяща се до или свързана с изменение
регламентацията и организацията на дейностите по защитата от бедствия.
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Общински документи
1.	Наредба за действия при възникване на бедствия, аварии и катастрофи на територията на общината.
2. План за защита при бедствия на територията на общината.
3. План за провеждане на евакуация и разсредоточаване при бедствия и аварии на територията на общината.

НАРЕДБА ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И
КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН
I.	ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
II.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ГРАЖДАНИТЕ
III.	АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
V.	ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАПОРЕДБИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящата наредба се уреждат:
организацията, функциите и задълженията на общинската администрация и
търговските дружества и задълженията
на гражданите за провеждане на превантивна дейност по опазване живота и здравето на хората, частната, общинската и
държавната собственост, както и мерките
за ограничаване и ликвидиране на последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи (БАК).

общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи
(ПОбКЗНБАК). Председател на комисията
е кметът.
(2) Постоянната комисия към общината
изпълнява следните основни задачи:
1. анализира състоянието и готовността
на съответните търговски дружества и
предприятията на еднолични търговци
за предотвратяване и ликвидиране на
последствията от бедствия, аварии и
катастрофи в общината и разработва
програми, планове и мерки за повишаване на тяхната готовност;
2. организира и провежда превантивна
дейност за предотвратяване и намаляване на вредните последствия от бедствия, аварии и катастрофи;
3. създава и поддържа в готовност органи за ръководство и формирования за
изпълнение на мероприятията по защитата;
4. организира привеждането в готовност
на подчинените им комисии, щабове и
формирования с цел проверка;

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ,
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА И ГРАЖДАНИТЕ
Чл. 3. (1) Кметът на общината със своя заповед определя състава на Постоянната

5. планира, организира, ръководи, координира и контролира предоставянето
и участието на формирования и сред-
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ства в спасителните и неотложните
аварийно-възстановителни работи;
6. събира информация за възникналите
бедствия, аварии и катастрофи в общината и информира постоянната областна комисия и застрашеното население за създалата се обстановка, за
предприетите мерки за ликвидиране
на последствията и за начините на поведение и действие;
7. осигурява и поддържа в готовност
средствата за оповестяване, за колективна и индивидуална защита на населението от областта и общината;
8. осъществява контрол върху дейността
на търговските дружества и едноличните търговци и предприема мерки за
повишаване на тяхната безопасност и
за санкциониране на нарушителите; информация за констатираните нередности, за предприетите мерки и за наложените санкции изпраща в съответните
отраслови министерства и ведомства;

9. оказва помощ и контрол по изпълнението на задачите по защитата на населението и обектите от националното стопанство на територията на общината;
10. подпомага работата на териториалните
органи на централните ведомства.
Чл. 6. При обявяване на «Бедствено положение» със заповед на Кмета на общината, се забранява движението на превозни
средства по указаните в заповедта участъци и райони на общината, с цел осигуряване приоритетно движение на МПС със
специален режим на движение, специализирани машини и техника и превозни
средства за снабдяване с хранителни продукти и медикаменти.

III. АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 8. (1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на: Заместник Кмет на Община Аврен,
Гл. специалист „Гражданска защита“ при
Община Аврен и кметовете на населени
места.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ (ОТ 2014 г.)
те за управление и администрацията
за организиране и координиране на
превантивна дейност, за управление
на действията и взаимодействията по
време на бедствия, както и възстановяване на щетите, нанесени от тях.

А. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ
РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основание за разработване на
плана.

„Планът за защита при бедствия на Община град Добрич“ е разработен на основание на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
защита при бедствия, обн. ДВ. бр. 102 от
19 декември 2006 година.
2. Цел на плана.

 да се повиши капацитетът на органи-

 създаване на организация за предприемане на мерки за защита на живота и
здравето на хората, на околната среда
и набелязване на необходимите действия на органите за управление и силите за реагиране при очаквани кризи,
предизвикани от бедствия.
 да се създаде организация за своевре-
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менно прогнозиране и анализиране характера и последств ията от най-често
проявяващите се бедствия;
 прилагане на превантивни мерки и
превантивен контрол за недопускане или намаляване на последиците от
бедствия на територията на общината;
 въвеждане на европейски стандарти и
добри практики за оценка на риска на
местно ниво;
 разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение
на предвидените мерки;
 поддържане и усъвършенстване на
елементи от системата за наблюдение,
ранно предупреждение и оповестяване
на органите за управление при бедствия, на формирования на Единната
спасителна система и населението;
 планиране на средства и ресурси за
превенция и за ликвидиране на последиците от бедствия.
3. Основни задачи.

3.1. Изследване, анализ и оценка на риска
на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях.
3.2. Планиране на защитата при бедствия.
3.3. Набелязване на мерки за предотвратяване и намаляване на последиците от
бедствие.
 провеждане на превантивна дейност;
 поддържане в готовност на силите и
средствата.
3.4. Набелязване на мерки за защита на
населението.
 изграждане и поддържане в готовност
на компоненти от системата за наблю-

дение, ранно предупреждение и оповестяване;
 осигуряване и поддържане на колективни и индивидуални средства за защита;
 обучение и практическа подготовка на
органите за управление, общинската
администрация, силите за реагиране и
населението;
 подпомагане и възстановяване при
бедствия;
 създаване на резерви от финансови и
материални средства за мероприятия
по превенция и ликвидиране на последствия от бедствия;
 приемане и разпределяне на помощи;
 ред за погребения на хора и загробване на животни при масови поражения
при бедствия;
 строго спазване на законодателството
на Р. България и международните споразумения по защитата при бедствия.
3.5. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на
набелязаните мерки.
3.6. Уточняване на средствата и ресурсите, предвидени за ликвидиране на последиците от бедствия.
3.7. Определяне на начини на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната
спасителна система.
3.8. Уточняване реда за навременно уведомяване на органите на изпълнителната власт и населението при опасност или
възникване на бедствия.
5. Въвеждане на плана в действие.

Планът за защита при бедствия се въвежда
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след обявяване на „Бедствено положение“
в приложната си част (Специализирани
планове), според вида на бедствието.

 катастрофи - пътнотранспортни, железопътни, въздушни и от преднамерени действия.

Кметът на общината обявява със Заповед
„Бедствено положение“ за цялата територия на общината или за част от нея.

Същността и последствията от най-харак
терните бедствия, аварии и катастрофи се
заключават в следното: наводнения, земетресения, снегонавявания и обледявания,
засушавания, градушки, гръмотевични
и ветрови бури, смерчове, радиационно
заразяване и замърсяване след авария в
АЕЦ, трансграничен пренос и източници
на йонизиращо лъчение, промишлени аварии, биологично заразяване на хора, животни и растения, катастрофи (с наземен,
въздушен и жп транспорт), свлачища, срутища, кални потоци, инциденти с взривни
вещества и боеприпаси, пожари.

Заповедта влиза в сила незабавно и се
разгласява, чрез средствата за масово осведомяване.
Копие от заповедта се изпраща незабавно
на областния управител и на Министъра на
вътрешните работи.
Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата,
послужили за основание за обявяването
му със заповед на кмета.
Началото на въвеждане на бедственото
положение и срокът на неговото действие
е не повече от 30 дни от датата на обявяването му.

3. Риск за населението.

1. Анализ и оценка на риска от
бедствия.

Възможни потенциални опасности за населението на територията на Община град
Добрич са главно от предприятия от хранително-вкусовата промишленост и дружества, които използват за технологични нужди киселини, петролни продукти,
алуминиева паста за газобетон, пластмасови суровини и др., които са оценени с
ниско ниво на опасност и с ниска степен
на риск.

За територията на община град Добрич са
възможни:

3. Изводи от анализа на възможните
бедствия и оценката на риска.

 бедствия - земетресения, наводнения,
суша, свлачища и срутища, бурни ветрове, смерчови явления, прашни бури,
горски и полски пожари, градушки,
снегонавявания и обледявания, огнища на заразни болести и епидемии по
хората, животните и растенията;

 В Община град Добрич е възможно
възникването на различни по вид бедствия, аварии и катастрофи, които могат да предизвикат значителни загуби в човешки и материални ресурси.
Прогнозата на възможните събития
показва, че тяхното проявление ще доведе до сериозни затруднения в нормалната работа на инфраструктурата в
района на бедствието, ще се нарушат
жизненоважни системи за управление
и нормалното функциониране на икономиката. Най-сложна обстановка ще

РАЗДЕЛ ІІІ.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ
БЕДСТВИЯ

 аварии - в рисковите обекти, работещи
с взриво- и пожароопасни материали,
промишлени отровни вещества и токсични газове;
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се създаде при разрушително земетресение, наводнение и авария в атомна
електроцентрала.
 За овладяване на кризисните ситуации,
намаляване на загубите и ликвидиране
на последствията е необходимо планиране и съгласуване на мероприятията
по защитата на населението и собствеността от органите на изпълнителната власт, местното самоуправление и
местната администрация, организациите със стопанска и идеална цел.

РАЗДЕЛ ІV. МЕРКИ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ
НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
Мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия се внасят на
базата на резултатите от експертизите за
оценка на риска от възникване на бедствия
на територията на общината. Те могат да
бъдат организационни и практически приложими.

РАЗДЕЛ V. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ
Мерките за защита при бедствия са комплекс от организационни и технически
мероприятия за намаляване или недопускане вредното въздействие от факторите,
съпровождащи различните бедствия, и
включват:
 изграждане/модернизация на системите за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на населението.
Основават се на:
 информация и данни, предоставени от
физически лица, организации и институции;
 информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, сеизмологични, химически,
биологични, радиологични, ядрени,

екологични и други обекти и явления;
 информация и данни, получени в центровете на Националната система за
спешни повиквания 112;
 хидрометеорологична прогностична
информация за опасни явления от
НИМХ;
 международен обмен на информация и
данни;
 планиране осигуряването на временно
извеждане на населението, животните, разсредоточаване на материални
ценности от предполагаеми застрашени общински територии;
 осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита;
 осигуряване на временно снабдяване с
питейна вода, храни, подслон и други
необходими средства за пострадалото
население от общината;
 изготвяне на наръчници и обучение
на населението за реагиране при бедствия;
 провеждане на учения за изграждане
на практически умения и навици за реагиране на населението при бедствия.

РАЗДЕЛ VІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
Кметът на общината:
По превенция на дейностите, свързани
със защитата от бедствия
1. организира и ръководи защитата при
бедствия на територията на общината;
2. разработва общински план за защита
при бедствия (планът се приема на за-
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седание на общински съвет) съвместно
с представители на ведомства и юридически лица, имащи отношение по защитата при бедствия на територията на
общината.
3. организира, координира и провежда
превантивни мерки за недопускането
или намаляването на последиците от
бедствия;
4. осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението
при заплаха от възникване или за възникнало бедствие.

РАЗДЕЛ VІІІ. НАЧИНИ ЗА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА
СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА (виж схемата)

РАЗДЕЛ ІХ. РЕДът ЗА РАННО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ
НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА
ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИТЕМА И
НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ
ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ
При възникване на бедствия, аварии и катастрофи оперативният дежурен в общинската администрация получава информация от контролните и надзорни органи,
длъжностни лица от обекта на събитието
и от отделни граждани.
Навременното уведомяване на органите на
изпълнителната власт, съставните части на
единната спасителна система и населени
ето от общината за видовете опасности се
осъществява съгласно изготвената схема
за оповестяване от оперативния дежурен

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ
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на общинската администрация и по дейс
тващата комуникационно информационна
система на Министерството на вътрешните
работи (ОЦ) с използване на далекосъобщителна мрежа на БТК-ЕАД, Българската
национална телевизия, Българското национално радио, операторите (мобилни,
кабелни и ефирни), осъществяващи радио-и/или телевизионни дейности, местни
средства за масово осведомяване.
Навременното уведомяване на органите на изпълнителната власт се извършва
със сигнал „БЕДСТВИЕ“, а на населението - съгласно „Таблицата за сигналите при
различните видове опасности и средствата за предаването им“.

Б. ПРИЛОЖНА ЧАСТ –
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕГОНАВЯВАНЕ
И ОБЛЕДЯВАНЕ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАДИАЦИОННА
АВАРИЯ, ТРАНСГРАНИЧНО РАДИОАКТИВНО
ЗАМЪРСЯВАНЕ И ИНЦИДЕНТИ С ИЗТОЧНИЦИ
НА ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРИ

В. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Заповед № 26/13.01.2014 г. на кмета на
Община град Добрич за сформиране на
Щаб за изпълнение на общинския план за
защита при бедствия и за взаимодействие
с щабовете по чл. 62а, ал.2, чл. 63, ал.2 и
чл. 64, ал.1, т. 10 от Закона за защита при
бедствия.
2. Списък–указател на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по
чл. 62а, ал. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 64, ал.1,
т. 10 от Закона за защита при бедствия.
3. Заповед за обявяване на бедствено положение (образец)
4. Физикогеографска карта на територията на Община град Добрич.

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕВАКУАЦИЯ И РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕ ПРИ
БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО
(Приет с Решение №333 от Протокол №36/22.07.2013 г. на Общински съвет – Дряново)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основание за разработване на плана.
Планът за провеждане на евакуация и разсредоточаване при бедствия и аварии се
разработва на общинско ниво въз основа
на чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при
бедствия.
2. Цел на плана. Опазване живота и

здравето на населението, извеждане от
засегнатия район, евакуация и разсредоточаване на хора, животни и материални
ценности. Организираната евакуация на
хора и животни се извършва чрез сборни евакуационни пунктове (СЕП), евакуационни центрове (ЕЦ) и места за настаняване (МН), като се създаде оптимална
организация за успешно осъществяване
на мероприятията по защитата на населе-
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нието и материалните ценности.
3. Основни задачи. Основните задачи на
плана за провеждане на евакуация и разсредоточаване са със следното съдържание:
1. Анализ на обстановката, прогноза за последиците от бедствията и провеждане на
евакуация и разсредоточаване:
 създаване на система за своевременно информиране и оповестяване на
органите, населението, силите и средствата за защита на населението при
възникване на бедствия, аварии и катастрофи на територията на общината;
 създаване на групировка от сили и
средства за провеждане на евакуация
и разсредоточаване;
 въвеждане на контрол при евакуация и
разсредоточаване и строго спазване на
санитарно-хигиенните изисквания;
 поддържане на реда и сигурността в
районите и опазване на държавното и
личното имущество на гражданите;
 поддържане в готовност на силите по
плана за взаимодействие и постоянни
контакти с органите на другите министерства и ведомства, имащи отношение по евакуация и разсредоточаване.

ІІ. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА
При възникване на критични и бедствени
ситуации Председателят на Щаба за изпълнение на ПЗБ въвежда Плана за защита при
бедствия и обявява със своя заповед бедствено положение за цялата или за част от
територията на общината съгласно чл. 49
(1) от ЗЗБ (Закона за защита при бедствия).
Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща
незабавно на областен управител - Габрово, и на министъра на вътрешните работи.

Евакуация и/или разсредоточаване се
осъществяват при обявяване на „Бедствено положение“ или при възникване на
опасност от бедствие.
1. НАЧИНИТЕ И СПОСОБИТЕ ЗА
ОПОВЕСТЯВАНЕ:

А. Ред за информиране на населението. При възникване на бедствия, аварии и
катастрофи населението периодически и
според обстановката се информира за развитието на събитията и получава указания
за поведението и действията си от средствата за масова информация. Съдържанието на излъчената информация и указанията се дават от официален говорител на
Щаба за изпълнение на ПЗБ.
При възникване на земетресение и други стихийни бедствия и аварии Щабът за
изпълнение на ПЗБ по решение на председателя, информира населението чрез
средствата за масова информация в обем
и тираж, способстващи за защитата му в
пълна степен.
Населението се информира от излъчванията на Българското национално радио
и Българската национална телевизия, от
радиотранслационните възли, отпечатани
и разпространени листовки, както и с подвижни радиофицирани средства на РУ Полиция и други ведомства.
При възникване на земетресение населението ще получи информация за засегнатия район, както и за неотложните мерки,
които ще се предприемат от предаванията
на БНР и БНТ.
Информация за възникналите на територията на общината бедствия, аварии и
катастрофи населението ще получава от
средствата за масова информация и предимно от КТ „Боряна“ - Дряново, на територията на общината.
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риали от първа необходимост;

Информация за развитие на събитията и
получаване на указания за поведението
и действията си населението периодически според обстановката ще получава и от
местния печат. Съдържанието на излъчената информация се дава от секретаря на
Щабa за изпълнение на ПЗБ.

 инж. Любомир Начев – мл. експерт в
Дирекция УТИСП - за местата за временно настаняване;

2. МЕСТАТА НА СБОРНИ ЕВАКУАЦИОННИ
ПУНКТОВЕ (СЕП), ЕВАКУАЦИОННИ
ЦЕНТРОВЕ (ЕЦ) И МЕСТА ЗА
НАСТАНЯВАНЕ (МН)

	Един екип на ЦСМП – Дряново;

Местата, които ще се използват за устройване на сборни евакуационни пунктове
(СЕП), са открити площи (градски стадион,
квартал „Априлци“, площад до Автогара
и др.), които не са в близост до сгради,
електропроводи, водни течения. Там ще
бъдат устроени и временни пунктове за
доставка на храна, вода, медикаменти, затоплящи напитки, дрехи и одеяла.

	Светозар Ламбев – мл. експерт в Дирекция УТИСП - координиращ осигуряването на транспорта;

 Два екипа на „В и К“ ЕООД – район Дряново;
 Два екипа на „Енерго-Про България“
ЕАД - МИР - Дряново;
 Два екипа на РУ Полиция – Дряново;
	Един екип на РС „ПБЗН“ – Дряново;
	Един екип на РЗИ – Габрово.
5. ОСНОВНИТЕ И РЕЗЕРВНИТЕ МАРШРУТИ
ЗА ЕВАКУАЦИЯ И РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕ И
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО

3. ОТГОВОРНИЦИТЕ И СЪСТАВът НА
СЕП, ЕЦ И МН И ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕВАКУАЦИЯ И
РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕ

 Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за извеждането
и грижите за хората, нуждаещи се от
специална помощ:

Основните и резервните маршрути за евакуация и разсредоточаване и организацията на движението се разработват на
база конкретна ситуация, вследствие бедствие, авария или катастрофа съвместно
с органите на РУП – Дряново, и РС ПБЗН
- Дряново.

	Камелия Костадинова – мл. експерт
„Социални дейности“ в Дирекция ЕИХП
- за извеждане на обитателите на ДВД
- Дряново;

6. РЕДът ЗА НАСТАНЯВАНЕ И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕВАКУИРАНИТЕ ЛИЦА И
ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА РАЗСРЕДОТОЧЕНИТЕ
КУЛТУРНИ И МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ

	Татяна Декова - старши експерт в Дирекция ЕИХП в община Дряново - за извеждане на децата от детските градини и училищата;

1.	Осигуряване подслон на хората. Местата, които ще се използват за устройване на сборни евакуационни пунктове
(СЕП), са открити площи (градски стадион, квартал „Априлци“, площад до
Автогара и др.), които не са в близост
до сгради, електропроводи, водни течения. Там ще бъдат устроени и временни пунктове за доставка на храна,

	Щабът за изпълнение на ПЗБ – Дряново;

 инж. Георги Бахчеванов – мл. експерт
ОМП и УК - за осигуряване на необходимото оборудване и координиращо
нуждите от храна, вода и други мате-
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вода, медикаменти, топли напитки,
дрехи и одеяла.
2.	Осигуряване на храна и питейна вода.
Разчет за три дни на нуждите от храна и вода, в зависимост от степента на
пораженията и засегнатите лица. Необходимо е да бъдат осигурени продукти
от първа необходимост: вода (3 литра
бутилирана минерална вода) на човек;
3 хляба на човек; 9 броя консерви на
човек, 0,300 кг сирене на човек.
3.	Осигуряване на медицинско обслужване.
Медицинско
(лечебноевакуационно) осигуряване се организира от силите и средствата на РЗИ (Регионална здравна инспекция) - Габрово,
и ФСМП (Филиал за спешна медицинска
помощ) - Дряново, по утвърдената от
Министерството на здравеопазването
схема за действията на здравните заведения при бедствия и аварии и Плана за взаимодействие с РЗИ - Габрово,
и ФСМП - Дряново.
4.	Съхранение на разсредоточените културни и материални ценности.
5.	Осигуряване на населението с ИСЗ (индивидуални средства за защита) и йодни таблетки (при необходимост). При
завишени стойности на радиационния
фон в резултат на авария в АЕЦ, раздаване ИСЗ и таблетки за йодна профилактика на населението по предварително направения разчет в общината:

7. МЕРКИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ОПАЗВАНЕ НА
ИМУЩЕСТВОТО НА ЕВАКУИРАНИТЕ

Осигуряване на обществения ред и опазване на имуществото на евакуираните се организира на база силите на РУП - Дряново,
които осигуряват пропускателен режим и
охрана на обществения ред. При необходимост от извеждане на личния състав от
бедстващия обект и населението от прилежащия район се разгръщат постове за
регулиране на движението и охрана на обществения ред. Органите на МВР осигуряват въвеждането на групировките от сили
за провеждане на неотложните аварийновъзстановителни работи.
8. РЕДът ЗА ВРЪЩАНЕ НА
ЕВАКУИРАНИТЕ ПО МЕСТАТА ЗА
ПОСТОЯННО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И НА
РАЗСРЕДОТОЧЕНИТЕ КУЛТУРНИ И
МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ

Редът за връщане на евакуираните по
местата за постоянно местоживеене и на
разсредоточените културни и материални
ценности се определя от председателя на
Щаба за изпълнение на ПЗБ след отмяна на
бедственото положение (ако е обявено такова) или след преминаване на опасността от бедствие. Основните и резервните
маршрути за връщане на евакуираните по
местата за постоянно местоживеене и на
разсредоточените културни и материални
ценности се променят при необходимост.
Използват се същите МПС.
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Нормативни документи на МОН
1.	Закон за предучилищното и училищното образование (в сила от 01.08.2016 г.
Обн. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г.).
2.	Инструкция за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната
просвета. (ДВ. бр. 61 от 1996 г.).
3.	Инструкция № 2 от 05.07.2004 г. за
подготовката и обучението на децата,
педагогическия, административния и
помощен персонал в детските градини
за безопасно поведение при бедствия,
аварии, катастрофи и пожари.

4. Заповед № РД 09-184/01.02.2007 г. относно изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд
в системата на народната просвета и
във връзка с необходимостта от своевременно уведомяване за възникнали
инциденти с ученици и учители, пътнотранспортни произшествия, аварии и
злополуки.
5. Заповед № РД 09-1583/09.09.2009 г. за
осигуряване на безопасни условия за
отглеждане, обучение и възпитание на
децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена
на народната просвета.

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
(в сила от 01.08.2016 г. Обн. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г.)
Законът за министерството на образованието и науката се състои от деветнадесет
глави, като всяка глава съдържа по няколко раздела и завършва с Допълнителни,
Преходни и Заключителни разпоредби.

валидиране на резултати от ученето.
Глава девета: Деца и ученици.
Глава десета: Родители.

Глава първа съдържа: Общи разпоредби.

Глава единадесета: Учители, директори
и други специалисти.

Глава втора: Език в системата на предучилищното и училищното образование.

Глава дванадесета: Информация и документи.

Глава трета: Държавни образователни
стандарти.

Глава тринадесета: Органи на управление.

Глава четвърта: Институции в системата
на предучилищното и училищното образование.

Глава четиринадесета: Обществени съвети.

Глава пета: Предучилищно образование.

Глава петнадесета: Управление на качествата.

Глава шеста: Училищно образование.
Глава седма: Познавателни книжки, учебници и учебни помагала.
Глава осма: Признаване, приравняване и

Глава шестнадесета: Финансиране и
имущество.
Глава седемнадесета: Настоятелства.
Глава осемнадесета: Откриване, прео-
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бразуване, промяна и закриване на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование.

развитие;

Глава деветнадесета: Административнонаказателни разпоредби.

5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и
насърчаване на развитието и реализацията им;

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

Раздел І. Предмет на закона

7. придобиване на компетентности за
разбиране и прилагане на принципите
на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на
активното и отговорното гражданско
участие;

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване
на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството,
функциите, организацията, управлението
и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование.
(2) Този закон се прилага за училищното
професионално образование и обучение,
доколкото друго не е уредено в Закона за
професионалното образование и обучение.
Раздел ІІІ. Цели на предучилищното
и училищното образование

Чл. 5. (1) Основните цели на предучилищното и училищното образование са:
1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо
развитие и подкрепа на всяко дете и на
всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и
интересите му;
2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
4. придобиване на компетентности за
прилагане на принципите за устойчиво

8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната,
културната, езиковата и религиозната
идентичност на всеки гражданин;
9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците
и хората с увреждания;
10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности
и традиции;
11. придобиване на компетентности за
разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;
12. придобиване на компетентности за
разбиране и прилагане на принципите,
правилата, отговорностите и правата,
които произтичат от членството в Европейския съюз.

Глава шеста.
УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел I. Видове училищно
образование. Степени, етапи и
видове училищно образование

Чл. 73. (1) Според степента училищното
образование е основно и средно.
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(2) Обучението за придобиване на основно
образование се осъществява от I до VII клас,
включително в два етапа, както следва:
1. начален – от I до IV клас включително, и
2. прогимназиален – от V до VII клас включително.
Чл. 74. (1) Според подготовката училищното образование е общо, профилирано и
професионално.
(2) Общото образование се осъществява в
основната степен чрез обучение за придобиване на общообразователната и разширената подготовка.
Раздел II. Училищна подготовка –
същност и съдържание

Чл. 75. (1) Училищната подготовка е съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ
клас, етап и/или степен на образование
и свързани с постигане на целите на училищното образование.
(2) Според съдържанието си училищната
подготовка е общообразователна, разширена, профилирана, професионална и
допълнителна. В специализираните училища се осигурява и придобиването на
специализирана подготовка.
(3) Училищната подготовка се придобива
чрез обучение по учебни предмети или
модули, а допълнителната подготовка –
и чрез обучение или дейности в други
форми.
Чл. 76. (5) В процеса на училищното образование може да се изучават и учебни предмети от областта на глобалното,
гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството,
управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, насе-

лението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие
в децата и учениците, като разширяват и
допълват съдържание, което присъства
интегрирано в други учебни предмети.
(8) Учебните предмети по ал. 5 се изучават по учебни програми, утвърдени от директора на училището. Учебните програми
определят и броя учебни часове за изучаването им.
Чл. 80. (1) Общообразователната подготовка в основната степен на образование
е еднаква за всички видове училища и се
придобива чрез изучаване на едни и същи
общообразователни учебни предмети и с
един и същ брой учебни часове за всеки от
тях, определени с държавния образователен стандарт за учебния план.
Чл. 82. (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и
усъвършенстват отделни компетентности
от общообразователната подготовка.
(2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни
учебни предмети по чл. 77, ал. 2, предвидени за изучаване в процеса на училищното образование, както и на учебни предмети по чл. 76, ал. 1, 3, 4 и 5.
3) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в конкретното училище, се определят с училищния
учебен план в зависимост от интересите
на учениците и възможностите на училището.
Чл. 85. (1) Допълнителната подготовка
обхваща компетентности, отговарящи на
интересите на учениците и подкрепящи
развитието на заложбите им.
(2) Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива допъ-
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лнителната подготовка, се предлагат от
училището в зависимост от възможностите му, избират се от учениците според интересите им и се определят с училищните
учебни планове.

Чл. 92. (2) Часът на класа се използва за
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на
граждански компетентности, включително
чрез ученическото самоуправление.

(3) Съдържанието на допълнителната подготовка, с изключение на учебните предмети по чл. 76, ал. 1, 2, 3 и 4, се определя
в учебни програми, утвърдени от директора на училището.

Раздел V. Учебно и неучебно време

Раздел ІІІ. Учебен план

Чл. 87. (1) Учебният план разпределя
учебното време между учебните предмети
или модули за придобиване на училищната подготовка.
(2) Структурата на учебния план обхваща
три раздела:
1. раздел А – задължителни учебни часове;
2. раздел Б – избираеми учебни часове;
3. раздел В – факултативни учебни часове.
Чл. 90. Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на допълнителната подготовка.

Чл. 101. (1) Училищното образование се
организира в учебни години.
(2) Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и ваканции.
(3) Учебната година е с продължителност
12 месеца и започва на 15 септември, а
в спортните училища – на 1 септември. В
случай че 15 септември, съответно 1 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.
(4) Броят на учебните седмици в една
учебна година и разпределението им по
класове се определят с държавния образователен стандарт за учебния план.
(5) Учебните срокове и тяхната продължителност, продължителността на учебната
седмица, продължителността на учебните
часове, както и ваканциите се определят с
държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното
образование.
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В СИСТЕМАТА НА
НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
(Издадена от Министерството на образованието, науката и технологиите.
Обнародвана, ДВ, бр. 61 от 1996 г.)

Раздел I. Общи положения.
Чл. 1. С тази инструкция се определят изискванията за осигуряване на безопасни
условия на възпитание, обучение и труд в
просветните звена.
Чл. 2. Инструкцията се отнася за всички
участници в предучилищното възпитание
или в учебно-възпитателния процес и/или
в трудовата дейност в просветните звена
и урежда техните права и задължения по
осигуряване и контролиране на безопасните условия на възпитание, обучение и труд.

Раздел II. Изисквания за
осигуряване на безопасни
условия на възпитание,
обучение и труд.
Чл. 3. (1) За осигуряване на безопасни
условия на възпитание, обучение и труд
при провеждането на възпитателна, учебна (теоретично и практическо обучение) и
извънучилищна дейност и при извършване
на трудови дейности в просветните звена
да се спазват установените в Република
България единни правила, норми и изисквания.

Раздел III. Организация и
контрол на дейностите по
осигуряване на безопасни
условия на възпитание,
обучение и труд.

(2) Правилникът по ал. 1 се отнася за децата, учениците, педагогическия и непедагогическия персонал от просветното
звено, както и за лицата, които по различни поводи се намират в детската градина,
учебната сграда, учебните цехове, работилниците, производствените участъци,
площадките, терените.
(3) Правилникът по ал. 1 включва:
1. конкретизираните изисквания по чл. 3
и 4;
2. задълженията за провеждане на инструктаж по безопасни условия на възпитание, обучение и труд от учители и
от оторизирани лица;
3. задълженията за провеждане на инструктаж по безопасност на труда при
дейностите по чл. 3, ал. 2;
4. задълженията за водене и съхранение
на книга за инструктажите по т. 2 и 3;
5. задълженията на длъжностните лица
за материално-техническото осигуряване на дейностите по безопасност на
възпитанието, обучението и труда;
6. задълженията на педагогическия и непедагогическия персонал по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

Чл. 5. (1) Просветните звена разработват
собствени правилници за осигуряване на
безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

7. задълженията на длъжностното лице,
определено със заповед на директора
на просветното звено, осъществяващо
координация и контрол по осигуряване
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на безопасни условия на възпитание,
обучение и труд;

за осигуряване на безопасни условия на
възпитание, обучение и труд.

8. задълженията за включване мерки за
осигуряване на безопасни условия на
възпитание, обучение и труд в договорите за практическото обучение на
учениците;

Чл. 8. Директорът на просветното звено
незабавно уведомява регионалните инспекторати на Министерството на образованието, науката и технологиите, регионалните инспекции по труда, органите
на Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и Гражданска защита в
случаите на тежки или със смъртен изход
злополуки и на тежки аварии.

9. задълженията на длъжностните лица
при организиране на извънучилищни
дейности по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и
труд за опазване на живота и здравето
на учениците в тях;
10. задълженията на длъжностните лица
за разработване на инструкции за безопасна работа и поставянето им по работните места и машините и за означаване и маркиране на опасните зони по
работните места, проходи, площадки и
др.;
11. задълженията на длъжностните лица
при организираното от просветните
звена придвижване на деца, ученици,
педагогически и непедагогически персонал;
12. задълженията на директора на просветното звено при сключване на договори с други организации за самостоятелно или съвместно изпълнение на
ремонтни, строително-монтажни, товаро-разтоварни и транспортни дейности
за включване на мерки по осигуряване
на безопасни условия на обучение и
труд.
(4) Правилникът по ал. 1 се утвърждава
от директора на просветното звено не покъсно от началото на учебната година.

Чл. 11. (1) Регионалните инспекторати на
Министерството на образованието, науката и технологиите:
1. контролират спазването на правилниците по чл. 5, ал. 1 за осигуряване на
безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветните звена на
територията на региона;
(2) Началникът на регионалния инспекторат на Министерството на образованието, науката и технологиите определя
със заповед експерта, който координира
дейностите за осигуряване на безопасни
условия на възпитание, обучение и труд
в просветните звена на територията на региона.

Допълнителни разпоредби
§ 1. В инструкцията детските градини, училищата и обслужващите звена се наричат
за краткост «просветни звена».
§ 2. По смисъла на тази инструкция в термина «безопасни условия на възпитание,
обучение и труд» се включват и хигиенните условия и противопожарната охрана.

(6) Директорът на просветното звено организира запознаването на децата, учениците, педагогическия, непедагогическия персонал и родителите с правилника
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ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 05.07.2004 Г.

за подготовката и обучението на децата, педагогическия,
административния и помощен персонал в детските градини за
безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари
(Издадена от министъра на образованието и науката,
Обн., ДВ., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 10.08.2004 г.)

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се определят изискванията за подготовката и обучението
на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските
градини за действия при възникване на
бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

персонал в детските градини
за действия при възникване на
бедствия, аварии, катастрофи и
пожари

Чл. 2. Тази инструкция се отнася до всички участници в предучилищното възпитание и урежда техните права и задължения
по осигуряването и контролирането на
подготовката на децата от предучилищна
възраст за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

Чл. 4. Образователният процес в детската
градина се организира от директора, който е председател на комисията за действия при бедствия, аварии, катастрофи и
пожари, със съдействието на регионалния
инспекторат по образованието, местните
структури на Държавна агенция „Гражданска защита“ и регионалните звена
„Пожарна и аварийна безопасност“ към
регионалните дирекции на вътрешните
работи.

Чл. 3. Възпитанието и подготовката на децата от предучилищна възраст за действия
при бедствия, аварии, катастрофи и пожари е задължително за всички детски градини в системата на народната просвета.

Чл. 5. Всяка година в срок до 15 септември директорът на детската градина издава заповед за определяне на състава на
комисията за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

ГЛАВА ВТОРА. ОРГАНИЗАЦИЯ,
МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО
И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ПОДГОТОВКАТА И ОБУЧЕНИЕТО
НА ДЕЦАТА, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ,
АДМИНИСТРАТИВНИЯ И ПОМОЩЕН
ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА
БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И
ПОЖАРИ

Чл. 6. (1) Директорът на детската градина съвместно с местните структури на
Държавна агенция „Гражданска защита“
и районна служба „Пожарна и аварийна
безопасност“ разработва до 30 септември
на текущата година плановете за действия
при бедствия, аварии, катастрофи и пожари (приложение № 1).

Раздел I. Организация на дейностите
по подготовката и обучението
на децата, педагогическия,
административния и помощен

(2) Плановете се приемат от педагогическия съвет до 10 октомври на текущата година и се утвърждават от председателя на
постоянната общинска комисия за действия при бедствия, аварии и катастрофи
след съгласуване с регионалния инспек-
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торат по образованието, местните структури на Държавна агенция „Гражданска
защита“ и районната служба „Пожарна и
аварийна безопасност“.
Чл. 8. (1) Възпитанието и подготовката на
децата от предучилищна възраст за действия при бедствия, аварии, катастрофи и
пожари се осъществява по програма (приложение № 2) чрез образователно направление „Ориентиране в социалния свят“ и
образователно направление „Ориентиране в природата“ съгласно Наредба № 4 от
18.IX.2000 г. за предучилищно възпитание
и подготовка.
Чл. 9. (1) В помощ на учителите в детската
градина специалисти от местните структури на Държавна агенция „Гражданска
защита“ и районна служба „Пожарна и
аварийна безопасност“ провеждат учебнометодически занятия.
Чл. 10. За самоподготовка и обучение учителите ползват образователни материали,
одобрени от Министерството на науката и
образованието по препоръка на Държавна
агенция „Гражданска защита“ и Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност“ при Министерството на вътрешните
работи.
Раздел II. Методическо ръководство
на подготовката и обучението
на децата, педагогическия,
административния и помощен
персонал в детските градини
за действия при възникване на
бедствия, аварии, катастрофи и
пожари

Чл. 11. Методическото ръководство по
провеждане на подготовката и обучението
на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските
градини за действия при възникване на
бедствия, аварии, катастрофи и пожари
се осъществява от регионалния инспекто-

рат по образованието със съдействието на
длъжностните лица от местните структури на Държавна агенция „Гражданска защита“ и регионалните звена „Пожарна и
аварийна безопасност“ при регионалните
дирекции на Министерството на вътрешните работи.
Раздел III. Контрол по провеждане
на подготовката и обучението
на децата, педагогическия,
административния и помощен
персонал в детските градини
за действия при възникване на
бедствия, аварии, катастрофи и
пожари

Чл. 14. Контролът по провеждане на подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен
персонал в детските градини за действия
при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари се осъществява от регионалния инспекторат по образованието.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за народната
просвета във връзка с чл. 4 от Правилника
за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, чл.
3 от Наредба № 3 за пожарната безопасност на обектите в експлоатация на Министерството на вътрешните работи, чл. 8 от
Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на
Министерството на труда и социалната политика, и Министерството на здравеопазването и чл. 4, т. 3 и 4 от Наредба № 4 за
предучилищно възпитание и подготовка.
Приложения:
Планове за действия и евакуация при пожар се разработват за всеки етаж от сгра-
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дата поотделно; за цялата сграда; за други сгради в двора на детската градина.
За всеки етаж се прави схема на помещенията, тяхното разположение, разположе-

нието на алармено устройство (ако има
такова), пожарен кран, ел. табло, пожарогасителна техника и др.

ЗАПОВЕД № РД 09-184/01.02.2007 Г.
относно изискванията за безопасни условия на възпитание,
обучение и труд в системата на народната просвета и във връзка
с необходимостта от своевременно уведомяване за възникнали
инциденти с ученици и учители, пътнотранспортни произшествия,
аварии и злополуки.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
народната просвета и чл. 144, ал. 2 и чл.
147, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане
на Закона за народната просвета, при условията на чл. 8 и чл. 11 от Инструкция от
5 юли 1996 г. за изискванията за безопасни
условия на възпитание, обучение и труд
в системата на народната просвета и във
връзка с необходимостта от своевременно уведомяване за възникнали инциденти
с ученици и учители, пътнотранспортни
произшествия, аварии и злополуки.
НАРЕЖДАМ:
1. Директорите на училища и обслужващи
звена, в които са възникнали инциденти с
ученици или учители, има пострадали при
пътнотранспортно произшествие, авария
или злополука, в срок до един час от узнаването да подават първоначалната информация на началника на съответния регионален инспекторат по образованието.
2. След изясняването на фактите и обстоятелствата, в срок до двадесет и четири
часа, директорите на училищата по т. 1
да изпращат до началника на регионалния
инспекторат по образованието писмен доклад, съдържащ и информация за състоянието на пострадалите за предприетите
действия за уведомяване на родителите и

институциите, които имат отношение към
случилото се.
3. Началниците на регионалните инспекторати по образованието, които осъществяват дейността си на територията на
съответните области, в срок до един час
от получаването на първоначалната информация от директорите на училищата,
да уведомяват директора на дирекция
«Координация и контрол на средното образование» в Министерството на образованието и науката.
4. Началниците на регионалните инспекторати по образованието своевременно
подават в Министерството на образованието и науката в писмен вид актуализирана
информация след изясняването на ситуацията, както и сведение за предприетите
от директора на училището или обслужващото звено от тях действия.
5. Директорът на дирекция «Координация и контрол на средното образование»
да уведомява незабавно министъра на образованието и науката за възникналото
събитие.
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ЗАПОВЕД № РД 09-1583/09.09.2009 г.

за осигуряване на безопасни условия за отглеждане, обучение и

възпитание на децата и учениците в детските градини, училищата
и обслужващите звена в системата на народната просвета
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за
администрацията, чл. 35, ал. 1 от Закона за народната просвета и чл. 143, ал. 2
от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета и във връзка с необходимостта от осигуряване на безопасни
условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата и учениците в детските
градини, училищата и обслужващите звена в системата на народната просвета.
НАРЕЖДАМ
С оглед осигуряването на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в
образователните институции от системата
на народната просвета е необходимо да
бъдат предприети следните действия:
Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена да осъществяват строг контрол върху достъпа на моторни превозни средства в недвижимите
имоти, ползвани от ръководените от тях
институции, като:
а) забранят влизането и паркирането на
моторни превозни средства на територията на ръководените от тях институции, с изключение на автомобили, осигуряващи условия за осъществяване на
образователно-възпитателния процес
или дейността на грети лица, които
б) допускат на територията на детската
градина, училището или обслужващото звено единствено за паркиране,
товаро-разтоварна дейност и за практическо обучение - учебна практика
по график и на места, определени със
заповед на директора, съобразена с

Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и
труд и Правилника за вътрешния трудов ред.
Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена да предприемат необходимите действия за проверка
на изправността и за привеждане в готовност на:
а) електрическите инсталации, уреди и
оборудване, включително за лабораторни занятия и учебна практика;
б) отоплителните и вентилационни системи, осигуреността с гориво за отопление за есенно-зимния период;
в) противопожарните уреди и противопожарните инсталации;
г) изправност и обезопасеност на всички
видове съоръжения и уреди за игра и
спорт на откритите площадки и в закритите физкултурни салони и помещения, приспособени за игра и спорт.
Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена да актуализират евакуационните планове и утвърдят
график за провеждането на общо училищни тренировки за практическо усвояване
на действия при бедствия и аварии.
Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена да организират и контролират дейностите, свързани
с провеждането на инструктаж (начален
и периодичен както и извънреден) за осигуряването на безопасността на децата,
учениците и служителите при възникна-
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ла необходимост - неотложни ремонтни
действия, както и за обучение и труд в
специализирани кабинети, лаборатории,
учебни работилници, на полигон и на др.

Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена да спазват нормативно установените правила при организирането и провеждане на екскурзии, походи, разходки сред природата с учебна цел,
както и форми за отдих и туризъм и др.
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Училищни документи
1.	Училищен правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
2.	Училищен план за действия при бедствени ситуации (на основание на чл. 36 от Закона
за защита при бедствия).
3.	Схема за план на евакуация при бедствие според етажите в училище.

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ
И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И УЧЕНЕ
(Първо частно прогимназиално училище, септември, 2013 г., гр. Бургас)
рии, актове на тероризъм, задълженията
на длъжностните лица и процедурите за
евакуация на учениците, работниците и
служителите.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЛАСТ НА
ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛНИКА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА,
РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И
УЧЕНИЦИТЕ
РАЗДЕЛ І. Общи положения

Чл. 1. С Правилника за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на
труд и учене (Правилника) се определят
основните здравословни и безопасни изисквания, които трябва да се осигуряват и
спазват при провеждане на възпитанието,
обучението и трудовата дейност в Първо
частно прогимназиално училище – град
Бургас (Училището), за да се предотвратят
трудови злополуки и заболявания на учениците в процеса на теоретичното обучение, учебната и друга практика, при извънучилищни дейности, при организирано
придвижване на ученици и друг персонал
като пешеходци или пътници в транспортни средства и др.
Чл. 2. По смисъл в термина „здравословни и безопасни условия на труд и учене“
(ЗБУТУ) се включват и хигиенните условия, здравословните и безопасни условия,
противопожарната охрана, защитата от
природни бедствия, производствени ава-

Чл. 3. Правилникът е задължителен
за всички участници в образователновъзпитателния процес, извънкласната и
трудовата дейност и урежда техните права, задължения и отговорности по осигуряване, контролиране и изпълнение на
здравословните и безопасни условия на
труд и учене.
Чл. 4. Освен изискванията на този Правилник трябва да се спазват и установените
в Република България единни, отраслови
и ведомствени правила, норми и изисквания за здравословни и безопасни условия
на работа, съответстващи на извършваната дейност.
РАЗДЕЛ ІI. Област и ред за прилагане
на Правилника

Чл. 6. Настоящият Правилник е задължителен за спазване от всички ученици, педагогически и непедагогически персонал,
както и за лица, които извършват трудови
и учебни дейности или други дейности в
Училището.
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Чл. 8. Запознаването с Правилника се
извършва по следния ред:
1. за новопостъпващите ученици - на 15
септември на всяка учебна година (за
разделите, засягащи учениците) от
класните ръководители.
2. за новопостъпващите учители и служители - в деня на постъпването от лицето, осъществяващо координация и контрол по безопасност и хигиена на труда
(БХТ) и противопожарна охрана (ПО).
3. за ученици от V до VІІІ клас, продължаващи обучението си, и работещия в
Училището педагогически и непедагогически персонал - при съставянето му
и след всяка промяна на Правилника.
4.	Запознаването с Правилника се удостоверява с подпис, който се съхранява в
канцеларията на Училището от помощник–директора по административно–
стопанската дейност (ПД по АСД).
Чл. 9. Екземпляри от Правилника се съхраняват при Директора на Училището.
Правилникът се утвърждава от Директора.
Чл. 10. Правилникът се актуализира преди въвеждане на нови машини и съоръжения, разкриване на нови работни места и
дейности и при изменение на правилата,
нормите и изискванията. Актуализациите
се подготвят от ПД по АСД и отговорника
по безопасност на труда в Училището и се
утвърждават от Директора.
РАЗДЕЛ IIІ. Задължения,
отговорности и права на
длъжностните лица за осигуряване
и спазване на здравословни и
безопасни условия на труд и учене

Чл. 11. Задълженията, отговорностите и
правата по този Правилник се вписват като
препратка в длъжностните характеристики на лицата, които ръководят и изпълня-

ват учебни и трудови процеси.
Чл. 12. Задължения на Директора на Училището.
1.	Утвърждава Правилника за осигуряване
на здравословни и безопасни условия
на труд и учене, не по-късно от началото на учебната година, и го представя
в Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието и науката – Бургас (РИО) при
съгласуването на Списък-Образец № 1.
2.	Организира запознаването на учениците, работещите в Училището и родителите с Правилника в началото на
всяка учебна година и го актуализира
при промяна на нормативната уредба,
структурата на работните и учебни места, при нови учебни дейности, нови
технологии, нови методики.
3.	Утвърждава не по-късно от началото
на учебната година Училищен План за
действие и евакуация при пожар и аварийна ситуация (природно бедствие,
производствена авария или терористичен акт). Директорът запознава
всички работници, служители и ученици с плана срещу подпис. (Постановление на Министерския съвет (ПМС) №
18-23.01.1998 г., ДВ, бр. 13/98 г. – План
за предотвратяване и ликвидиране на
аварии, бедствия и катастрофи).
4.	Осигурява пожарната безопасност
чрез спазване на действащите норми,
правилници, наредби, предписания.
Два пъти (чл. 11, ал. 8, т. 2 Наредба
№ Із-2377/15.09.2011 г. за правилата и
нормите за пожарна безопасност при
експлоатация на обектите) през учебната година осигурява провеждане на
тренировки за действия при евакуация
(пожар, аварии, бедствия, терористични актове).
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5.	Утвърждава и изпълнява Програма за
оценка на риска, като прилага методика за оценка на риска според утвърденото за системата на средното образование „Помагало за оценка на риска,
2002 г.“.

съгласно ЗЗБУТ, в съответствие със
спецификата на всяко работно място и
професия, контролира началните и периодични инструктажи по безопасност,
хигиена на труда и пожарна безопасност на персонала и учащите се.

6.	Издава заповед за утвърждаване и
изпълняване Програмата за оценка на
риска.

13.	Задължително установява, разследва,
регистрира и отчита всяка станала трудова злополука и известните му случаи
на професионални заболявания по ред
и начин, определен с отделен нормативен акт. Поддържа регистър на трудовите злополуки.

7.	Осигурява обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина (СТМ). Ежегодно подписва договор със СТМ.
8.	Утвърждава програма за предприетите
мерки, определя срокове и отговорни
лица за предотвратяване, намаляване
и ограничаване на риска, както и начина на контрол на изпълнение на тези
мерки, не по-късно от началото на
учебната година.

14.	Разработва и утвърждава списък на
работните места и видовете работи,
за които на персонала и учениците се
осигуряват лични предпазни средства
и специални работни облекла, като
определя вида, сроковете за износване
и условията за използването им.

9.	Издава заповед за утвърждаване на
програма за предприетите мерки със
съответните срокове и отговорни лица
за предотвратяване, намаляване и
ограничаване на риска.

15.	Издава заповед за утвърждаване на
списъка с имената на лицата и конкретния списък на вида на лични предпазни
средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), сроковете за износването
и условията за използването им.

10.	Осигурява задължителни периодични
медицински прегледи на работещите и
контрол на личната хигиена на учащите се.

16.	Осигурява безопасна техническа експлоатация, поддръжка, ремонт, периодични прегледи, изпитвания на енергийните съоръжения.

11.	Издава заповед за преминаване на периодични медицински прегледи. (Чл.
24, ал. 1 от ЗЗБУТ, чл. 287, ал. 1 от КТ
и чл. 8 от Наредба № 3/28.02.1987 г.
на Министерството на народното здраве (МНЗ) (старо наименование; ново
наименование – Министерство на здравеопазването (МЗ) за задължителните
предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите).

17. Проучва необходимостта и планира
средствата за изпълнение на дейностите, осигуряващи ЗБУТУ.

12.	Осигурява

подходящо

обучение

18.	Осигурява ЗБУТУ както на работещите,
така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в
близост до работните помещения, площадки или места.
19.	Определя със заповед членовете на
групата по условия на труд.
20.	Определя със заповед отговорник по
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здраве и безопасност при работа и/или
учене (отговорник по ЗБУТУ).
21.	Определя със заповед лицето, осигуряващо координация и контрол по
здравословни и безопасни условия на
труд и учене.
22.	Носи отговорност за изпълнението на
задълженията си за осигуряване на
ЗБУТУ независимо дали тази дейност
се осъществява от негов орган, или е
възложена на други компетентни служби или лица.
23. При осъществяване на дейността си работодателят е длъжен да се съобразява с изискванията на ЗЗБУТ, поднормативните актове и документи към него.
24. В качеството си на работодател има
пълно право да изисква отговорност от
лицата, които нарушават изискванията
или не изпълняват задълженията си по
ЗБУТУ, като предприема административни мерки съгласно КТ.
25.	Осъществява взаимодействие и координация с органите на МТСП, МРРБ, МЗ,
МВР, МОН, отраслови министерства и
ведомства, както и с местните органи
на държавната власт в дейността си по
осигуряване на ЗБУТУ.
26.	Незабавно уведомява териториалната
дирекция на Националния осигурителен институт (ТД на НОИ) и Областната
инспекция по труда (ОИТ) в случаите
на тежки или със смъртен изход злополуки и на тежки аварии.
Чл. 13. Задължения, отговорности и
права на помощник-директора по адми
нистративно-стопанската дейност.
1.	Разработва проект на Правилника за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и учене.

2.	Изпълнява заедно с Директора целия
обем от задължения, свързани с организирането, ръководството и управлението на дейността по охраната на
труда в процеса на учебна дейност с
учащите.
3.	Разработва проект на училищен План
за действие и евакуация при пожар
и аварийна ситуация (природно бедствие, производствена авария или терористичен акт) и запознава всички работници, служители и ученици с плана
срещу подпис (ПМС № 18-23.01.1998 г.,
ДВ, бр. 13/98 г.) - План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, бедствия и катастрофи.
Чл. 14. Задължения, отговорности и права
на помощник-директора по учебната дейност.
1. Познава и спазва Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд и учене в Училището,
както и всички нормативни актове, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд в съответната
област на обучение.
Чл. 15. Задължения, отговорности и права
на ръководителя на звено „връзки с обществеността“.
1. Познава и спазва Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд и учене в Училището,
както и всички нормативни актове, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд в съответната
област на обучение.
Чл. 16. Задължения на лицето, осигуряващо координация и контрол по здравословни и безопасни условия на труд и учене.
1. Познава и спазва Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни
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условия на труд и учене в Училището,
както и всички нормативни актове, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд в съответната
област на обучение.
2.	Осъществява от името на Директора
координация и контрол в работата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за щатния персонал и учениците.
3. Провежда началния и периодичните
инструктажи с учители, служители и
обслужващ персонал.
4. Регистрира инструктажите в Книги за
инструктаж.
5. Издава служебни бележки на новоназначените учители и служители и ги
предоставя на завеждащия административна служба за съхранение в личните дела.

Чл. 18. Задължения и отговорности на
класния ръководител.
1.	Изпълнява като класен ръководител
всички възложени му задачи и ангажименти по осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд и учене на
поверените му ученици.
2. Провежда общ начален инструктаж и
начален инструктаж по безопасност на
движението по пътищата на учениците,
провежда периодични и извънредни
инструктажи, инструктажи на работното място и инструктажи на учениците
по повод налагане на наказание по чл.
139, ал. 1, т. 2 от ППЗНП – извършване на дейности в полза на Училището в
свободното от учебни часове време.
3.	Като ръководител на ученици на „Екскурзии“ и „Училище сред природата“
извършва инструктаж на учениците и
следи за спазването му.

6.	Разработва Програми за провеждане на
начален инструктаж.

Чл. 18а. Задължения и отговорности на
учителя по общообразователен предмет.

7.	Организира и участва в разработването
на инструкциите за безопасна работа в
помещенията.

1.	Носи отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време
на учебните занятия и при други учебни форми и дейности, организирани от
Училището.

Чл. 17. Задължения и отговорности на лицето, заемащо длъжността администратор
база данни.
1. Познава и спазва Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд и учене в Училището,
както и всички нормативни актове, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд в съответната
област на обучение.
2.	Осигурява защитата на софтуера и програми за селектиран достъп до интернет сайтове от учениците.

Чл. 19. Специфични допълнителни задължения на учителя по информационни тех-

нологии.

1.	Инструктира учениците за безопасност
при работа с компютърната техника.
2. Предприема действия за отстраняване
на възникналите технически проблеми с компютрите, учебно-технически
средства и комуникационни устройства
и предлага за обновяване софтуер и
програмното осигуряване.
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Чл. 20. Специфични допълнителни задължения на учителя по физика и астрономия и учителя по химия и опазване на
околната среда.
1. Познава и спазва Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд и учене в Училището,
както и всички нормативни актове, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд и учене в съответната област на обучение.

3.	Изисква от ръководството на Училището инструкция за безопасна работа за
всяка машина, съоръжение и работно
място, която окачва на видно и удобно
за четене място близко до машината.
4.	Следи за проветряването на помещенията през междучасията.
Чл. 22. Специфични допълнителни задължения на учителя по физическо възпитание и спорт.

2.	Извършва, по утвърдена програма, необходимия първоначален (общ) инструктаж по БХТ и ППО с учащите преди
започване на всеки учебен срок и го регистрира в книгата за инструктаж, като
попълва точно и пълно всички графи.

1.	Извършва, по утвърдена програма,
необходимия първоначален (общ) инструктаж по БХТ и ППО с учениците
преди започване на всеки учебен срок
и го регистрира в книгата за инструктаж, като попълва точно и пълно всички графи.

3. Преди започване на всяко практическо
упражнение провежда необходимия
инструктаж по БХТ и по ППО с учениците и го регистрира в книгата за инструктажа, като попълва пълно и точно
всички графи.

2.	Ежедневно, преди започване на занятия по физическо възпитание и спорт,
извършва оглед и проверка за състоянието на всички уреди и съоръжения,
които се ползват.

4.	Изготвя и поставя на видно и достъпно
за четене място инструкция за безопасна работа.
5. Проверява изправността на уредите,
инструментите, материалите, с които
ще се провеждат опити.
Чл. 21. Специфични допълнителни задължения на учителя по домашна техника и
икономика и технологии.
1.	Извършва, по утвърдена програма,
необходимия първоначален (общ) инструктаж по БХТ и ППО с учениците
преди започване на всеки учебен срок
и го регистрира в книгата за инструктаж, като попълва точно и пълно всички графи.
2. Провежда ежедневен инструктаж преди всяко учебно занятие.

Чл. 23. Специфични допълнителни задължения на учителите по време на провеждане на учебни занятия извън сградата на
Училището и при провеждане на извънучилищни мероприятия.
1. При провеждане на учебни занятия
извън сградата на Училището изготвят
инструктажа и списъка със задълженията и забраните, в който учениците се
подписват и заявяват писмено датата,
часа и мястото на провеждане на часовете до Директора на Училището. Подписват се за проведен с тях инструктаж.
2. При провеждане на екскурзия с учебна цел или училище сред природата
изготвят инструктажа и списъка със
задълженията и забраните, в който
учениците се подписват. Подписват се
за проведен с тях инструктаж.
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Чл. 24. Специфични допълнителни задължения на учителите по време на провеждане на практически опити и занятия, занятия извън Училището, екскурзия с учебна цел и училище сред природата.
1. Да изслушват внимателно инструктажа на учителя за правилно и безопасно
провеждане на занятията, дейностите
и мероприятията.
2. Да удостоверят с подпис в тетрадката
за инструктаж своята информираност
относно правилата за безопасна работа.
3. Да ползват задължително необходимото при провеждане на опита работно
облекло, ЛПС и други материали, апарати, уреди, обезпечаващи безопасна
работа.
5. При провеждане на опита да изпълняват изискванията за безопасност.
Чл. 25. Задължения на лицето, заемащо
длъжността „домакин“.
Познава и спазва разпоредбите на Правилника.
Чл. 26. Задължения на лицето, заемащо
длъжността „чистач/хигиенист“.
1. Почиства ежедневно учебните маси,
учебните дъски, пода, прозорците и
праха в класните стаи и кабинети, в
административните помещения, във
физкултурното помещение и други помещения.
РАЗДЕЛ ІV. Задължения на учениците
и родителите за осигуряване
и спазване на здравословни и
безопасни условия на труд и учене

ност и хигиена и по противопожарна
охрана;
2. Да изслушват инструктажа на работното място в часовете по физическо
възпитание и спорт, информационни
технологии, домашна техника, икономика, технологии, физика и астрономия, химия и опазване на околната
среда, при практически занятия, опити, инструктажа при провеждане на занятия извън Училището, инструктажа
при провеждане на екскурзия с учебна
цел и училище сред природата и извънареден инструктаж, когато това се налага.
3. Да се разписват в съответните книги
за инструктаж, с което удостоверяват, че са им известни правилата за
здравословните и безопасни условия
на труд и учене и се задължават да ги
спазват.
Внимание! Сигналът за бедствие, при
който всички ученици, работници и служители следва незабавно да напуснат
сградата, е продължително биене на
училищния звънец.
Чл. 29. Задължения на Родителите.
1. Да се запознаят с Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд и учене.
2. Да се подпишат в съответните регистри на Училището за информираност
с Правилника за осигуряване на ЗБУТУ.
РАЗДЕЛ V. Правила за безопасна
работа на учениците в интернет.
Общи положения, правомощия на
Директора и служителите, права
и задължения на учениците и
родителите

Чл. 27. Задължения на учениците.
1. Да изслушват началния и периодичния
инструктаж за правилата по безопас-

Чл. 30. Тези правила уреждат основните
принципи на училищната политика, право-
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мощията на Директора и учителите, както
и правата и задълженията на учениците и
правата на родителите, свързани с работата на учениците в интернет.

ция от Училището на пребиваващи ученици, работници, служители и външни
лица при възникнал пожар и аварийна
ситуация.

Чл. 31. Училищната политиката за работа
в интернет има за цел да осигури и организира използването на образователния
потенциал в съчетание със система от
мерки за сигурност и безопасност на учениците.

Чл. 46. За дейностите в Училището се
извършват следните общоучилищни мероприятия по евакуация при пожар и аварийна ситуация:

ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНО
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРУДОВА И УЧЕБНА
ДЕЙНОСТ
РАЗДЕЛ I. Противопожарна охрана.
Противопожарни изисквания към
помещенията. План за действие и
евакуация при пожар и аварийна
ситуация, Пакет заповеди по ППО.
Действия и евакуация при пожар
и аварийна ситуация (природно
бедствие, производствена авария
или терористичен акт)

Чл. 43. Училището работи по План за действие и евакуация при пожар и аварийна
ситуация (природно бедствие, производствена авария или терористичен акт).
1. Планът за действие и евакуация при
пожар и аварийна ситуация (Плана) е
разработен на основание чл. 9, ал. 1, т.
1 от Наредба № Із-2377 от 15. 09. 2011
г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите (Наредбата).
2.	С Плана се създават необходимите
условия за осигуряване на пожарна
безопасност (ПБ) и защита на работещите и учениците в Първо частно прогимназиално училище гр. Бургас (Училището) от аварийна ситуация.
3. Планът осигурява безопасната евакуа-

1. в часа на класа да се провеждат беседи по защита от пожар, природно бедствие, производствена авария и терористичен акт, по тези и материали, във
всяка четвърта седмица от месеците
октомври и ноември и всяка втора седмица от месеците март, април и май;
2. при провеждане на екскурзия с учебна цел, както и при провеждане на
учебни часове извън сградата на Училището, учениците да се инструктират
за действия при пожар, родителите да
се уведомяват писмено и да дават писменото си съгласие чрез попълване на
декларация. На мястото на обектите
учениците да се запознават с евакуационните планове;
3. съвместно с Български червен кръст
да се провежда ежегодно практическо
занятие по долекарска медицинска помощ;
4. ежегодно да се провеждат практически учения за евакуация поради земетресение, пожар, обгазяване или терористичен акт съобразно плана за евакуация – м. декември и м. април;
5. обучението на защита от природни
бедствия и аварии да се осъществява
по учебната програма съгласно плана
за часа на класния ръководител;
6. да се поддържат контакти с органите
на Държавната агенция „Гражданска
защита“, постоянната комисия по сти-
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хийни природни бедствия и производствени аварии към Община Бургас, Регионалната служба „Противопожарна
безопасност и защита на населението“
и Български червен кръст;
7. да се извършват необходимите инструктажи за пожарна безопасност,
безопасност и здраве при работа и/или
учене – начален, периодичен, извънреден и на работното място;
8. всеки работещ и учещ да премине подходящо обучение по евакуация, пожарна безопасност, оказване на долекарска помощ.
Чл. 47. (1) Приложение № 1. Вътрешни
правила (инструкции) за осигуряване на
ПБ на територията на Училището
1.	Училището и прилежащите му площи
да се поддържат в техническо състояние така, че да съответстват на нормите за безопасност – отговорникът по ПБ
и ЗБУТУ и домакинът чистач.
2. Пожарогасителите се поддържат в изправно състояние, като се осъществява контрол и извършва техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на същите съгласно чл. 21 и 23
от Наредбата – отговаря отговорникът
по ПБ и ЗБУТУ.
3. В Училището се осигурят изискващите
се пожаротехнически средства по чл.
15 от Наредбата и копия от декларациите по чл. 8, т. 2 от Наредба № Iз-1543 от
2012 г. За разрешителната и контролна
дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна
ефективност – отговаря отговорникът
по ПБ и ЗБУТУ.
(2) Приложение № 1А Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност на осно-

вание чл. 9, ал. 1 Наредба № Із-2377 от
15.09.2011 г.
1. Всеки служител при ежедневната си
дейност да изпълнява точно и навреме
правилата за пожарна безопасност и да
следи за тяхното изпълнение от други
лица. Да знае местата на противопожарните уреди, осигуряващи пожарната безопасност на работното му място и
начините за действие с тях. При евентуално запалване или пожар, незабавно
да съобщи на ТЕЛЕФОН 160 и 112, след
което алармира останалите работници
и служители и започва пожарогасене
с наличните противопожарни уреди и
съоръжения. Най-старшият началник,
оказал се на мястото на запалването
или пожара, ръководи пожарогасителните и евакуационни действия до пристигането на службите за РЗПБЗН.
Чл. 48. (1) Приложение № 2. Задължения
и отговорности на длъжностните лица при
евакуация след възникване на пожар или
аварийна ситуация през работно време в
обекта.
1.	Лицето, открило пожара или аварийната ситуация, е длъжно да съобщи в
центъра за спешни повиквания на тел.
112 или тел. 160 и да уведоми ръководителя на обекта (отговорника ПБ и
ЗБУТУ), както и застрашените лица.
Сигналът за бедствие, при който всички
ученици, работници и служители следва незабавно да напуснат сградата, е
продължително биене на училищния
звънец.
(2) Приложение № 2А. План за действие
при пожар в обект: Първо частно прогимназиално училище, гр. Бургас, ул. „Антим
І“ № 24
І. Последователност на действията при пожар
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1. Съобщаване за възникнал пожар.
1.1. Работещият, забелязал или установил
запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 или 160 и на отговорника
по пожарна безопасност и здравословни и
безопасни условия на труд и учене – Ст.
Славов, и на Директора на Училището.
1.2. При известяване по т. 1. 1 се съобщава следното:
а) длъжност и фамилия;
б) наименование и адрес на обекта;
в) вид на възникналата опасност и темп
на нарастване, има ли застрашени
хора.
РАЗДЕЛ ІІ. Изисквания за осигуряване
на здравословни и безопасни
условия на труд и учене при
работа с машини и инструменти,
електрически, отоплителни и други
инсталации, спазване на нормите за
противопожарна охрана и защита

административните помещения, класните
стаи, кабинета по информатика, физкултурното и други помещения.
РАЗДЕЛ VІ. Организирано
придвижване на деца, ученици и
друг персонал като пешеходци,
велосипедисти или пътници в
транспортни средства

Чл. 68. При организирано придвижване на
деца, ученици и друг персонал като пешеходци, велосипедисти или пътници в
транспортни средства се спазват изискванията на Закона за движение по пътищата
и Правилника за прилагането му.
Чл. 75. Организиране на отдих и туризъм
на ученици.
(1) За всеки организиран отдих и туризъм
по Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм на МОН, обн. в ДВ,
бр. 43/1997 г., изм. и доп. бр. 74/2005 г.,
изм. и доп. бр. 24/2006 г.

Чл. 49. При провеждане на образователна,
възпитателна, учебна и извънучилищна
дейност, както и трудова дейност учителите, служителите и учениците да спазват
нормите и изискванията за ползване на
работно облекло и лични предпазни средства, като:
1.	Униформеното, представителното, работното и специалното облекло, както
и личните предпазни средства, за дейности, за които се изисква тяхното използване, са инвентар на Училището и
се отчитат в съответствие със Закона
за счетоводството и НСС.
РАЗДЕЛ IІІ. Хигиена на труда

Чл. 52. Работна среда, микроклимат. Температурата, влажността и скоростта на
въздуха, отоплението и вентилацията в

Чл. 79. Управителният съвет на Училището
утвърждава, Педагогическият съвет приема и Директорът назначава със заповед
Комисия или отговорник за организиране
и провеждане на аварийно-спасителни работи при пожар или аварийна ситуация не
по-късно от началото на учебната година.

ГЛАВА ТРЕТА
ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ ПО
БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И
ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА
Чл. 82. Не по-късно от началото на учебната година Директорът издава пакет заповеди, определящи видовете инструктажи, лицата, които ги извършват, периодичността на инструктажите съгласно чл.
4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.
за условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на ра-
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ботниците и служителите по правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд.
Чл. 83 (1) На учениците, учителите и служителите се провеждат следните видове
инструктажи и обучения по БХТ и ППО:
1. начален - дава общи знания по правилата и изискванията по безопасност и
хигиена на труда и дава указания за поведението, което трябва да се спазва в
училището и неговия район за предпазване от наранявания или увреждания. ;
2. на работното място - практически се
запознават работникът, служителят,
ученикът с конкретните изисквания,
преди да им бъде възложена самостоятелна работа;
3. периодичен - с цел поддържане и
допълване на знанията по безопасност
и хигиена на труда;
4. извънреден - когато са налице извънредни ситуации (смърт, тежка и трудова злополука, по препоръка на контролен орган, по преценка на Директора и др.)

1 	Начален инструктаж - на новопостъпили работници и служители; работници
и служители от други фирми, които ще
работят или пребивават на територията
на Училището по утвърдени:
1.1. Програма за провеждане на начален
инструктаж на работниците и служителите
по безопасност и здраве при работа (Приложение 1);
1.2. Начален инструктаж за безопасност и
здраве при работа (Приложение 2).
2.	На работното място - на работници
и служители, преди да им се възложи самостоятелна работа; на работници и служители, на които работата
е свързана с ползване, обслужване
и поддържане на машини или заети
с дейности, създаващи опасност за
здравето и живота на хората независимо от тяхната подготовка, инструктажът се допълва с последващ изпит
по утвърдени:
2.1. Програма за провеждане на инструктаж на работното място на работниците и
служителите,

3. всички други лица, които извършват
СМР, товаро-разтоварни и други дейности в Училището.

2.2. Инструктажи на работните места за
длъжностите: Директор на Училището,
помощник-директор по учебната дейност,
помощник-директор по административностопанската дейност, учител по общо
образователен учебен предмет, учител по
физическо възпитание и спорт, учител в
компютърен кабинет, учител по физика и
астрономия, учител по химия и опазване
на околната среда, администратор база
данни, ръководител звено връзки с обществеността, домакин, чистач/хигиенист,
огняр.

Чл. 84. Видове инструктаж на учителите,
работниците и служителите – провеждат се от упълномощено от Директора
длъжностно лице.

3. Периодичен инструктаж - провежда се
на всички работници и служители от
5-о до 15-о число на м. септември и м.
март по утвърдени:

(2) Инструктажите се извършват и важат за:
1. всеки работник или служител, който
постъпва на работа в училището, независимо от неговата подготовка, образование, квалификация и трудов стаж
по същата или друга професия;
2. всички ученици в училището;
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3.1. Програма за провеждане на периодичен инструктаж по безопасност и здраве
при работа.
3.2. Периодичен инструктаж за безопасност и здраве при работа на работниците
и служителите.
4.	Извънреден инструктаж - провежда
се след всяка допусната трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за
социалното осигуряване и установена
професионална болест, както и след
пожар, природно бедствие, производствена авария или терористичен акт;
при констатирани груби нарушения на
нормите и изисквания по безопасност и
здраве при работа; по предписание на
контролен орган; на отсъствали работници и служители повече от 45 календарни дни. Програмата за провеждане
на извънредния инструктаж се определя в зависимост от причината, която е
наложила неговото провеждане. Програмите и инструктажите се разработват от ПД по АСД и се утвърждават от
Директора. Инструктажите се извършват от ПД по АСД след заповед на
Директора.
Чл. 85. Видове инструктаж на учениците –
провеждат се от упълномощени от Директора длъжностни лица.
Чл. 87. Регистриране на проведените инструктажи:
1.	За персонала на училище:
1.1. Книга за инструктаж по безопасност
и здраве при работа. За проведения начален инструктаж на работниците и служителите се издава служебна бележка по
Приложение № 4 от Наредба № РД-07-2
от 16.12.2010 г. на МТСП и МЗ, която се
съхранява в личното трудово досие на работника или служителя.

1.2. Книга за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден
инструктаж по безопасност и здраве при
работа.
2. За учениците:
2.1. Книга за начален инструктаж по безопасност и здраве при работа.
2.2. Книга за периодичен инструктаж и
извънреден инструктаж по безопасност и
здраве при работа.

ГЛАВА ПЕТА
ОКАЗВАНЕ ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА
ПОМОЩ ПРИ УВРЕЖДАНЕ НА
ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА
Чл. 95. В аптечките в лабораториите трябва да има заредени превързочни материали: обезболяващи - аналгин и др., марля,
памук, бинтове, лейкопласт, триъгълна
кърпа, йодасепт, кислородна вода, риванол разтвор и др. (глава ХІІІ от Правилника за оказване на първа долекарска помощ
при увреждане на здравето при работа –
ДВ, бр. 89 от 1994 г.)

ГЛАВА СЕДМА
НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
СЪГЛАСНО КОДЕКСА НА ТРУДА ПРИ
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Чл. 109. (1) Който наруши правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труда ако не подлежи на потежко наказание, се наказва с глоба в размер от 20 до 250 лв.

ГЛАВА ОСМА
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ,
ОСИГУРЯВАЩИ ЗДРАВОСЛОВНИ И
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
И ТРУД
Чл. 111. (1) В училището се водят следни-
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те задължителни документи:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.	Ревизионна книга за препоръки и предписания на контролните органи, заверена от Д „ИТ“ – Бургас;

§1. Отговорност за изпълнение на Правилника носят ръководството на Училището и
съответните длъжностни лица.

2.	Регистър за трудови злополуки и декларации по образец;

§2. Правилникът се утвърждава от Директора на Училището.

3. Дневник за регистриране на трудоустроените лица;

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ

4. Папка с протоколи от заседания на ГУТ;

§1. Правилникът за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
учене е разработен и утвърден на основание чл. 127, ал. 1, т. 3, чл. 275, ал. 1 и чл.
277, ал. 1 от КТ. Издава се в изпълнение
на чл. 147, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ППЗНП и чл.
5, ал. 1 от Инструкция на МОНТ от 5 юли
1996 г. за изискванията за здравословни
и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната
просвета.

5.	Санитарен журнал;
6.	Удостоверения за първоначално и ежегодно обучение на представителите на
ГУТ;
7.	Книги за инструктаж;
8. Досие за пожарна безопасност;
9.	Служебни бележки за проведен начален инструктаж.
(2) Редът за водене и съхранение на документите по чл. 111, ал. 1, се определя
с ПВТР.

§2. Настоящият Правилник се излага на общодостъпно място в Училището и се представя в РИО – гр. Бургас, при утвърждаване на Списък – Образец №1, за съответната
учебна година.
§3. С настоящия Правилник се запознават
педагогическият, непедагогическият персонал, учениците и родителите.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ,
КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ
(СОУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов, 2015/2016 г.)

ЧАСТ ПЪРВА.

ЛИЧЕН СЪСТАВ 891 души

І. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

От тях ученици – 800, учители – 77, друг
персонал - 22.

Този План се разработва на основание чл.
36 от Закона за защита при бедствия и Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минимални
изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд, Указание на МОМН от
2002 г. (за училищата); Инструкция № 2 от
05.07.2004 г. (за детските градини).
2. ХАРАКЕРИСТИКА НА РАЙОНА
СОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ - СВИЩОВ, е
разположено в парцел ХХV на квартал 66
по регулационния план на града и обхваща
площ от 21 700 кв. м.
3. СТРОИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
УЧИЛИЩЕТО
Обща площ (кв. м) - 21 700 кв. м

Обучението в училище е целодневно на
една смяна (само сутрин).
II. ЦЕЛИ НА ПЛАНА

1. Да се извърши организация за работа
и действия на ръководството, учителите, другия персонал и учениците при
възникване на бедствия, аварии и катастрофи (БАК), застрашаващи живота и здравето им, след извършване на
оценка на обстановката, даденостите и
категорията на учениците.
2. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване
на БАК.
3. Запазване живота и здравето на личния
състав на училището.

Застроена площ (кв. м) - 4256 кв. м
Незастроена площ (кв. м) - 17 444 кв. м
Брой на сградите (секциите) - една сграда
(шест секции)
Етажност на всяка от тях - от 1 до 4 етажа
Степен на пожароопасност - средна
Тип строителство съгласно чл. 123 от Наредба № 5 от 21.05.2001 г. – ЕПК
4. УЧИЛИЩЕТО Е РАЗПОЛОЖЕНО В БЛИЗОСТ ДО:
главен път с интензивно движение
5. СОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ ИМА ОБЩО

III. ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА, ОБЩИНАТА,
КМЕТСТВОТО И УЧИЛИЩЕТО И ПРОГНОЗА
ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

1. От земетресение. Град Свищов и цялата
община попадат под влиянието на външно
огнище на земетресение от Вранчанския
район (Република Румъния), характеризиращо се с магнитуд равен и по-голям от
VII степен по Рихтер, и интензивност VIII
степен по Медведев-Шпонхойер-Карник.
Дълбочината на огнището на земетресението е 80-120 км. Именно в този район са
ставали едни от най-дълбоките земетресения в Европа, а най-тежки последици
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на територията на Република България са
били в гр. Свищов.
2. От наводнение. Наводнения в община
Свищов могат да възникнат при: Частично
или пълно разрушаване стените на:

сградата на училището.
 При неизправност на електрическата
инсталация в сградата на училището.
5. От крупни промишлени аварии:

А) предпазната дига на река Дунав – за
промишлената зона на гр. Свищов и северната част от кметство Вардим;

В непосредствена близост до училището
няма разположени големи промишлени
обекти, в които да се получат значителни
производствени аварии.

Б) потенциално опасните язовири „Ливадето“ и „Банкова воденица – 2“ в близост до кметство Драгомирово;

6. От радиоактивно замърсяване (заразяване) и авария в АЕЦ:

В)	Затлачване на отводнителната канализационна система на град Свищов.

В община Свищов и града радиоактивно замърсяване (заразяване) може да
възникне в следните случаи:

3. От снежни бури, поледици и обледявания. През зимните месеци в резултат на
обилни снеговалежи, силни ветрове и отрицателни температури, могат да възникнат обледявания, в резултат на които:
 Да бъдат затрупани и станат непроходими пътища от четвъртокласната и
третокласната пътна мрежа;
 Да бъдат прекъснати далекопроводи
и да останат без електрозахранване и
съобщения административни и други
сгради в града, както и в кметствата на
община Свищов.
4. От пожар:
В сградата на училището пожари могат да
възникнат:
 При неправилно използване на електроуредите в кабинети, класни стаи и
канцеларии, физкултурни салони, работилници и др.
 В кабинетите по химия и физика;
 В котелното помещение;
 При игра на деца със запалителни или
други подобни материали във и извън

 При трансграничен транспорт на радиоактивни вещества;
 При радиационни инциденти в предприятия, работещи с радиоактивни източници;
 При авария в АЕЦ „Козлодуй“.
7. От невзривени артилерийски, авиационни и стрелкови боеприпаси:
Невзривените артилерийски, авиационни и стрелкови боеприпаси, откривани на
територията на общината, представляват
сериозна опасност за населението при неконтролираното им взривяване.
9. От катастрофи:
В непосредствена близост до училището
минава главен път, по който преминават
различни транспортни средства с различни товари. При евентуална автомобилна катастрофа или авария с транспортни
средства, превозващи значителни количества токсични, взривни или запалими вещества, създават условия за замърсяване
на околната среда и са заплаха за живота
и здравето на учениците и персонала на
училището.
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2. Група за наблюдение и оповестяване

V. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА
ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ Б А К

ОРГАНИ И ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
В СОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ са изградени:

2.1. Състав на групата (съгласно Заповед
№ 1/15.09.2011 г. на директора на училището)
Ръководител: Асенка Папазова
Членове:

1. Постоянна комисия за защита при
бедствия, аварии и катастрофи (ПКБАК)

2.2. Задачи на групата:

1.1. Състав на комисията (съгласно Заповед № 6/18.09.2008 г. относно изграждане
на:

2.2.1. Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия,
аварии и катастрофи в района на учебното
заведение;

Комисия за защита при бедствия, аварии
и катастрофи)
Председател: Цветанка Младенова Кирова
(директор на училището)
Заместник-председател: Николай Цветанов Марков (помощник–директор)
Секретар: Мария Христова Пецова – (помощник–директор)
Членове:
За работно място на комисията е определено: учителската стая в училището
Телефони за свръзка с ПОБКЗНБАК:. . . . .
6 – 06 – 70 ; 6 – 05 – 69;
1.2. Задачи на комисията:
1.2.1. Да организира защитата на личния
състав при бедствия, аварии и катастрофи.
1.2.2. Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение.
1.2.3. Да поддържа органите и групите в
готовност за действия при бедствия, аварии и катастрофи.

2.2.2. Да обходи района на училището
веднага след бедствието, аварията или
катастрофата и да осигури първата информация за пострадалите и състоянието
на сградния фонд;
2.2.3. Да подпомогне председателя на ПК
на училището при изясняване на цялостната обстановка след бедствие, авария
или катастрофа;
2.2.4. Да информира своевременно ПК за
възникнали промени в обстановката.
3. Санитарен пост
3.1. Състав на поста (съгласно заповед №
7/19.09.2008 г. на директора на училището)
Ръководител: Магдалена Ферещанова
Членове:
3.2. Задачи на поста:
3.2.1. Да участва в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични
мероприятия в училището.
3.2.2. Да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им
за спасяване на живота на пострадалите.
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4. Група за получаване и раздаване на
индивидуални средства за защита
(ИСЗ)
4.1. Състав на групата (съгласно Заповед
№ 4/15.09.2011 г. на директора на училището):
Ръководител: Даниела Шекерова
4.2. Задачи на групата:

 Да определи подходящи за херметизиране помещения в сградата;
 Да организира при необходимост бързото затваряне на вратите, прозорците
и отдушниците в сградата;
 Да раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на помещенията – Приложение № 10

4.2.1. Да съхранява и обслужва наличните
ИСЗ съгласно дадените указания;

 Да организира при необходимост бързото херметизиране на предварително
определените помещения;

4.2.2. При недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината за осигуряване на необходимите количества;

 Да следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се
използват по предназначение.

4.2.3. Да води точен отчет на наличните и
полагащите се ИСЗ;

6. Група за противопожарна защита

4.2.4. Да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване на
ИСЗ;
4.2.5. Да изготвя списъци с размерите на
необходимите ИСЗ, като данните се актуализират в началото на учебната година;
Да осигури подръчни средства за защита
(памучно-марлена превръзка) при липса
на ИСЗ в общината.
5. Група за поддържане и експлоатация
на колективните средства за защита
(херметизиране на помещенията)
5.1. Състав на групата (съгласно Заповед
№ 4/15.09.2011 г. на директора на училището)
Ръководител: Таня Божинова

6.1. Състав на групата (определя се съгласно инструкциите на РСПАБ и заповед
на председателя на ПК)
6.2. Задачи на групата:
Дейността на комисията, съставът и задачите на групата за противопожарна защита, структурирането и разработването на
План за действия при пожар в училищната сграда се съгласуват с Районна служба „Противопожарна и аварийна безопасност“. Същият е неразделна част от този
план.
VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В
ГОТОВНОСТ

1. На Постоянната комисия
1.1. Оповестяване на ПК се извършва
съгласно Приложение № 3.

Членове:

Комисията се оповестява:

5.2. Задачи на групата:
5.2.1. Поради липса на изградено съоръжение (скривалище или ПРУ), при необходимост:

 При опасност и критична ситуация, породена от бедствие, авария или катастрофа и пожар, т.е. при реална обстановка;
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 При провеждане на учение по Плана на
ПОБК за ЗНБАК;
 При проверка на готовността на комисията;
 По решение на председателя на ПК.
VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ
БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

Извършва се от Цветанка Младенова Кирова – председател на ПК, а при отсъствие
или невъзможност - от Мария Христова Пецова (трите имена на секретаря на ПК).
В случай че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от високите етажи и други особени случаи и при участие
на професионални и доброволни формирования, ръководството се извършва от
Цветанка Младенова Кирова – председател на ПК.
До пристигането на специализирани екипи действията продължават под ръководството на общия ръководител на спасителните работи.

	Чрез електрически или механичен
звънец – биене в продължение на три
минути.

ЧАСТ ВТОРА.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛНИ
ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
1. Наличие в близост на обекти, които при
земетресение биха предизвикали вторични поражения. В резултат на евентуално
земетресение би могло да възникне крупна промишлена авария в „Свилоза“ ООД,
свързана с изтичане на газ и застрашаване
живота на хората.

ЧАСТ ТРЕТА.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ
НАВОДНЕНИЕ
1. Сигнали за оповестяване:
Чрез училищната радиоуредба се прави
следното съобщение: „Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от наводнение.
Опасност от наводнение. Опасност от
наводнение.“
 Вой на електрически звънец в продължение на 3 мин.

VIII. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И
ИНФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА
УЧИЛИЩЕТО

Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието (аварията) и мащабите. За оповестяване се използват установените сигнали на „Гражданска защита“
(Приложение № 6 от Указанието за обучение и действия при БАК), както следва:
 чрез училищната радиоуредба – „Внимание! Внимание! Внимание! Въздушна
опасност! Въздушна опасност! Въздушна опасност! (Радиоактивно заразяване, опасност от наводнение, опасност
от земетресение и т. н. ). „Съобщението се повтаря три пъти, след което се
съобщават указания за поведението на
застрашените.

 Биене на механичен звънец в продължение на 3 мин.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕЖНИ
БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ
1. Органи и групи, с които ще си взаимодействат
	Гражданска защита
	РНС „Пожарна и аварийна безопасност“
 Бърза помощ
 Пътна помощ
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активно замърсяване

ЧАСТ ПЕТА.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
И КАТАСТРОФИ В ПРОМИШЛЕНИ
ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА
НА ХОРАТА

Функциите на ПК се изразяват в следните
видове дейности:

След получаване на сигнал или съобщение
за авария, съпроводена с отделяне на силно действащи отровни вещества, дейността
на ПК в училището се изразява в следното:
2.1. Организира събиране на информация
за часа на аварията, вида и количеството
на изтеклите (изхвърлените) в околната
среда токсични вещества, посоката и скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, отдалечеността
на училището от обекта.

2.1.1. Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия;
2.1.2. Оповестяване на личния състав;
2.1.3. Инструктиране на личния състав.

ЧАСТ ОСМА.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ
ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗЛОНАМЕРЕН
АНОНИМЕН ТЕЛЕФОНЕН СИГНАЛ В
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА
I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА

ЧАСТ ШЕСТА.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР В
СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО
Дейността на комисията, съставът и задачите на групата за противопожарна защита, структурирането на План за действия
при пожар в училищната сграда са съгласувани и разработени съвместно с Районна служба „Противопожарна и аварийна
безопасност“.

ЧАСТ СЕДМА.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ В
АЕЦ ИЛИ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА
РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ
1. Органи и групи, с които ще си взаимодействат.
 Бърза помощ
	ХЕИ
	ОБСС
2. Дейност на ПК при авария в АЕЦ или при
транспортно радиоактивно замърсяване.
2.1. Дейност на ПК при опасност от радио-

Настоящите правила съдържат общи стандартизирани действия в образователните
институции при получаване на злонамерен
анонимен телефонен сигнал, с цел недопускане на паника и хаос, както и негативни последици за живота и здравето на
деца и персонал.
II. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

1. Системно партньорство между образователните институции, обслужващите ги
структури на МВР, местната власт и частните охранителни фирми за превенция на
престъпността и терористичните заплахи
и актове.
1.1. Провеждане на периодични партньорски срещи, в рамките на които се прави
оценка и се установява потребността от
повишаване на сигурността на училищната
среда, включваща.
III. ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА
СИГНАЛ ЗА ЗЛОНАМЕРЕНО АНОНИМНО
ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ

1.	Заплахата от полученото анонимно телефонно обаждане се приема като реална.
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2. При възможност се провежда максимално продължителен разговор с подателя на сигнала с цел придобиване

на конкретна информация за евентуалното място, време и мотиви за осъществяване на заплахата.

СХЕМА ЗА ПЛАН НА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЕ СПОРЕД ЕТАЖИТЕ В УЧИЛИЩЕ
http://rio-sliven.org/rioup/institution/PBZN/PBZN.htm
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ALMOND A. Gabriel, VERBA Sidney, Cultura civică, Editura DU Style, Bucureşti, 1996;
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Voluntariat Reşiţa, Reşiţa, 2006
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Legea nr. 272 privind Drepturile copilului în România;
Legea nr.195 din 20/04/2001(publicată în M.Of., Partea I, nr.206/24 apr. 2001), versiune
actualizată prin: O.G. nr. 58/2002 (publicată în M.Of. Partea I, nr.642/ 30.08.2002),
Legea nr.629/2002 (publicată în M.Of., Partea I, nr.848/25.11.2002) şi Legea nr.339/2006
(publicată M.Of. nr. 651 din 27 iulie 2006
*** Politici europene de tineret, A.N.P.C-D.E.F.P., Bucureşti, 2010.
*** Să fim responsabili: ghid practic pentru organizarea activităţilor de voluntariat în şcoală,
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Râmnicu Vâlcea, 2011.
http://brasov.europe-direct.ro/files/EYV2011%20factsheet%20Romania_RO.pdf, Situaţia
voluntariatului în România;
http://www.bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&id_stire=67514, Legea
voluntariatului dezbătută la Braşov;
http://www.caleaeuropeana.ro/voluntariatul-in-tarile-din-europa-de-est/, Voluntariatul în
Ţările din Europa de Est, prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu, conf. univ. dr. Beatrice Manu
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11652, Propunere
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.195/2001-Legea voluntariatului,
republicată-2010, iniţiatori Andon Sergiu, Iordache Florin, Gorghiu Alina-Ştefania, Mate
Andras-Levente, Ichim Paul;
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11979, Proiect de lege
pentru modificarea Legii nr.195/2001-Legea voluntariatului-2011, iniţiatori Boitan Minerva,
Frâncu Emilian Valentin, Ichim Paul, Nicoară Marius Petre, Ruşanu Dan Radu
Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările
ulterioare (Legea nr. 212/2006, Legea nr. 241/2007 şi O.U.G. 70/2009)
O.U.G. nr. 34 din 19 martie 2008-privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional
unic pentru apeluri de urgenţă publicată în M. Of. nr. 246 din 28 martie 2008, aprobată prin
Legea nr. 160/2008
ORDIN Nr. 132 din 29 ianuarie 2007-pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului
de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor
Ordinul Nr.89 din 18.06.2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate,
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ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ
http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/1748%d0%b3%d1%80%d1%8a%d0%bc%d0%be%d1%82%d
0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b8
http://www.nspbzn.mvr.bg/Pravila_povedenie/Pri_bedstvia/default.htm
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/907%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d
0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B
E_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://www.nspbzn.mvr.bg/Za_NSPBZN/Deinost/mlad_ogneborec.htm
http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf//0/A93FE85F8BCA323EC2257AC5003370F9/$FI
LE/Пожарна безопасност - Мерки за предотвратяване на пожари.pdf
http://sofia-fire.bg/content.php?cat=4&subcat=7&id=29&m=0
http://edurzi.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/13---6/file.html
http://www.ndt1.com/article.php/20050914111106518
http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/903%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D
1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D
0%B8%D1%8F
http://www.pojarnavt.eu/index.php/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82
%D0%B8?id=617
http://kulinari.net/2013/08/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%83%
D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%
D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80/
http://sofia-fire.bg/content.php?cat=4&subcat=8&id=31&m=0
http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/1747%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%
D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%
D0%BE%D1%84%D0%B8
http://pojarna.com/bg/sections/za_nas/za_nas2/koi_sme_nie/
http://pojarna.com/bg/sections/za_nas/za_nas2/s_kakvo_se_zanimavame/
http://www.nspbzn.mvr.bg/Pravila_povedenie/signali.htm
http://www.nspbzn.mvr.bg/Pravila_povedenie/Pri_pojari/default.htm
http://www.nspbzn.mvr.bg/Pravila_povedenie/Pri_bedstvia/default.htm
http://www.nspbzn.mvr.bg/Pravila_povedenie/Pri_zemetresenie.htm
http://rio-sliven.org/rioup/institution/PBZN/PBZN.htm
http://www.nspbzn.mvr.bg/Za_NSPBZN/History/default.htm
http://www.bnra.bg/bg/emergency/measure
Методическо ръководство за доброволчество в социалната сфера (2003)
http://v4sc.org/materials/GuideBG.pdf
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Положение о волонтёрском отряде
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_school7/schoollife/documents/%
25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D
0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25
BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2591%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%2
5D0%25BC%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25B5.
doc+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg
ISU OLTENIA judetul Dolj
http://www.isudolj.ro/
Perincipalele tipuri de dezastre naturale din Romania
https://ro.scribd.com/doc/26684250/Principalele-Tipuri-de-Dezastre-Naturale-in-Romania
Povesti din Lume despre dezastre de impact si masurile luate post fenomene.
http://www.greatbigstory.com/stories/that-s-amazing-episode-4?playall=781
http://www.greatbigstory.com/stories/football-field-sized-blimps
Dezastrele naturale cele mai cumplite ale lumii
http://www.descopera.ro/natura/4173810-cele-mai-cumplite-dezastre-naturale
Cutremure in România
https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_cutremure_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
Lista cutremurelor din Romania
https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_cutremure_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
Lista inundatiilor din Romania
https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_inunda%C8%9Bii_din_Rom%C3%A2nia
Incendii in Romania
http://www.incendii.ro/serviciid.php?id=153#.WHMtELG9TVo
Cele mai tragice accidente si calamitati din Romania
http://www.zf.ro/eveniment/cele-mai-tragice-accidente-si-calamitati-din-romania-de-laincendiul-din-1930-in-care-o-biserica-a-ars-cu-118-oameni-inauntru-pana-la-tragedia-dincolectiv-14870958
Incendiu – cauze, statistici
http://www.echipamente-incendiu.ro/incendiul-cauza-a-sute-de-morti-anual-in-romania/
Masuri de prevenire a incendiilor
https://www.gazetadeagricultura.info/plante/silvicultura/17288-masuri-de-prevenire-aincendiilor-la-fondul-forestier.html
Prevenire incendii in padure
http://www.ecomagazin.ro/prevenirea-incendiilor-de-padure/
Exercitii de stingerea incendiilor in Portugalia
http://www.agerpres.ro/mediu/2016/09/06/peste-2-000-de-pompieri-au-fost-mobilizatiin-portugalia-pentru-stingerea-incendiilor-forestiere-10-28-46
Incendii in padurile lumii
http://www.rri.ro/en_gb/video_kiev_incendii_in_padurile_din_apropiere-2535833
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Masuri de protectie antiincendiu
http://cjsutm.ro/protejati-padurile-masuri-de-protectie-antiincendiu/
http://www.fko.ro/
http://www.descopera.ro/dnews/12645065-cercetatorii-au-aflat-cum-pot-opri-incendiilefara-apa-folosind-un-tip-special-de-explozii-video
Inundatii
http://stirileprotv.ro/stiri-despre/inundatii?type=video
Compania care a adoptat un rau in Romania http://stirileprotv.ro/stiri/a/p-compania-carea-adoptat-un-rau-din-romania-ce-s-a-intamplat-dupa-7-ani.html
Cod rosu de inundatii in tara
http://www.mediafax.ro/social/cod-rosu-de-inundatii-in-tara-dupa-ploile-abundente-dinultimele-ore-15797341
Semnificatia codurilor de culori pentru atentionarile meteo
http://www.libertatea.ro/stiri/stiri-interne/care-este-semnificatia-codurilor-de-culoripentru-atentionarile-meteorologice-735996
Dezastre in lume
https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster
Ted-uri de impact
http://ed.ted.com/search?utf8=%E2%9C%93&qs=disaster
http://ed.ted.com/lessons/losing-everything-david-hoffman
Informare preventivă a situatiilor de urgenţă
https://www.igsu.ro/documente/informare_preventiva/prevenire_situatii_de_urgenta_in_
scoli.pdf
http://www.isugiurgiu.ro/
http://www.transilvania365.ro/scrisoare-deschisa-pentru-isu-brasov-din-partea-unuiinginer-specialist-pe-securitate-la-incendiu/
Specialistii ISU
http://www.mediafax.ro/social/peste-150-de-specialisti-isu-la-un-exercitiu-peamplasamentul-centralei-nucleare-de-la-cernavoda-15761311
Salvamont
http://www.salvamont-arges.ro/
Si http://www.gds.ro/Local/2016-09-05/salvamont-gorj-fost-acreditat/
http://www.0salvamont.org/utile/15/semnalul-international-de-urgenta-in-munti
http://www.0salvamont.org/ansmr/51/asociatia-nationala-a-salvatorilor-montani-dinromania
Reguli de pregatire antiseismică
http://www.isudolj.ro/wp-content/uploads/2013/10/masuri-cutremur.pdf
Coduri meteo hidro
https://www.igsu.ro/coduri-meteo-hidro/
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