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РАЗДЕЛ 1 - ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Този материал е разработен в рамките на проекта „Общностен отпор на 

бедствени събития“ - код - 15.3.1.002, финансиран в рамките на Програма 

INTERREG V-A Румъния - България, Приоритетна ос № 3, Инвестиционен 

приоритет № 1. 

Този проект обединява четири важни организации, две от Румъния и две от 

България, а именно: 

АСОЦИАЦИЯ ВАСИЛИАДА – ВОДЕЩ ПАРТНЬОР: християнска и социална 

неправителствена организация с нестопанска цел, създадена под патронажа на 

Архиепископа на Олтения. 

Асоциация Василиада предоставя социални услуги за лица, социални групи и 

общности в беда или генериране на социална маргинализация / изключване в 

Южен централен регион на Румъния. В своята 15-годишна дейност, 

организацията е развила мрежа от 11 социални центрове, разположени в тази 

област. 

СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР – ПАРТНЬОР 2:  доставчик на социални и 

образователни услуги, най-вече за деца и млади хора в социален риск. 

Организацията е активна на регионално ниво и е организаторът на две 

трансгранични мрежи: доставчици на социални услуги и образователни услуги 

за иновации. В област Видин организацията е разработила два социални 

центъра, единият е за ромските деца с риск от отпадане от училище и 

регионален център за доброволческа дейност. 

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – ПАРТНЬОР 3: основните дейности на 

организацията са свързани със социалните услуги, събиране и 

разпространение на спешните хуманитарни помощи, подпомагане на 

населението, засегнато от бедствия или въоръжени конфликти, в България 

или извън страната, обучение на населението при бедствия, помощ за чужди 
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граждани, които са получили убежище в България, предоставяне на помощ при 

изучаването, разпространението и поддръжката на международните стандарти 

и закони; в съответствие с Женевската конвенция от 12 август 1949, 

организацията издирва на българска територия или извън България членовете 

на разделени семейства, в резултат на войни, въоръжени конфликти и 

природни бедствия; тя създава собствени благотворителни институции и 

учреждения в съответствие с действащото законодателство. 

РУМЪНСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ, ДОЛЖ – ПАРТНЬОР 4 - Червеният кръст, клон 

Долж е част от Националното дружество на Румънския Червен кръст, 

организация, упълномощена от закона да предоставя хуманитарна помощ в 

случай на бедствия и подкрепа на уязвими лица. Основни задължения: да 

организира на национално или местно равнище, услуги за помощ в случай на 

извънредна ситуация за жертвите на бедствия, независимо от техните 

причини; да изгражда партньорства за сътрудничество и общи действия за 

извършване на програми с други фирми или сдружения, за да изпълнява 

своите хуманитарни задачи. 

Основна цел на проекта е да се повиши местния капацитет в селските райони 

на румънско-българския гранчен регион (области Долж в Румъния, Видин и 

Монтана в България) за предотвратяване и смекчаване на последиците от 

бедствия чрез създаване на разширени доброволни формирования. 

 

Очаквани резултати от проекта: 

• осъществена съвместна оценка на нуждите и възможностите за по-добра 

подготовка на доброволните формирования; 

• разработена съвместна методика за обучение на доброволци и други 

експерти; 

• 200 доброволци от доброволни формирования обучени и подготвени за 

(съвместни) действия; 

• 120 служители на местни администрации подготвени за управление на риска; 

• 160 местни експерти привлечени като допълнителен ресурс и обучени; 
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• 20 местни общности по-добре подготвени за отпор на бедствени събития. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Според Закона за гражданска защита понятието за бедствие се определя като 

случай, причинен от задействане на някои видове рискове, на естествени 

причини или провокирани от хора, генериране на човешки, материални загуби 

или промени на околната среда и чиято интензивност и размер на 

последствията, достига или надхвърля конкретните нива на тежест, определен 

с правилника за управление на извънредни ситуации, разработени и одобрени 

в съответствие със закона. Опасността се счита за бедствие, ако има записани 

най-малко 10 загуби на живот или 50 души са ранени а материалните загуби 

надхвърлят един милион долара. 

 

Управление на бедствия представлява съвкупността от политики, 

административни решения и оперативни дейности, които са свързани с 

различни етапи от бедствието, на всички нива. 

 

Уязвимостта е степента, до която една система може да бъде засегната в 

резултат на въздействие с опасността и се състои от съвкупност от физически, 

социални, икономически и екологични условия, които повишават 

чувствителността на съответната система. Уязвимостта подчертава колко 

човека и неговите продукти са изложени на различни опасности и се изразява 

в мащаб от 0 и 1, като 1 е пълното унищожаване на стоките и общите загуби на 

живот в съответната област. Уязвимостта е различна в зависимост от начина на 

оборудване и нивото на подготовка на населението. 

 

Опастност е застрашаващо събитие и представлява вероятността от поява в 

рамките на определен период от време на потенциални вреди за човека, за 

неговото имущество и за околната среда. Опасност е физическо или 

антропично явление, вредно за човека, чиито последствия са превишили, 

взетите мерките за безопасност от обществото. 
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* 

Риск е вероятното ниво на загуби на живот, на броя на ранените, на щети, 

причинени вследствие на икономически дейности или определен природен 

феномен или група от явления на определено място и в определен период от 

време.  

 

МЕТОДИЧЕСКИ ПОЯСНЕНИЯ 

 

Ролята на изследователската методология, разработена в рамките на проекта 

"Общностен отпор на бедствени събития - CODE" - 15.3.1.002, е да предостави 

инструментите и информацията, необходими за провеждане на теоретичен и 

емпиричен анализ на ситуацията в румънско-българската граница, в областта 

на гражданската защита и управлението на риска. 

 

Друга роля на това проучване е да бъде в състояние да се сравни нивото на 

обучение в случай на природни бедствия на някои местни институции и 

човешки ресурси, които участват в гражданска защита и които имат 

задължения и отговорности в двете страни - всичко това, за да се гарантира 

ефикасността на сътрудничеството в граничния район. 

 

За разработването на методологията и на работната рамка, използвана в това 

проучване се вземат предвид нуждите на три основни участници на местната 

общност: административни (местни власти), институционални (отговорни 

институции, неправителствени организации, доброволни звена), и други 

съответни експерти (психолози, социални асистенти и медицински персонал). 

 

Изследването е разделено на две части:  

 

1. Теоретичен анализ: теоретичната част обхваща проучването на закони, 

на начина на организиране на административната система, на стратегии, 
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програми и други документи за защита на населението в случай на 

бедствия и управлението на риска от бедствия. 

2. Емпирично проучване: процеса на събиране на информация е 

проведено в селските общности, които са част от този проект и са 

насочени към установяване на нивото на обучение на целевите 

респонденти за предотвратяване на бедствия и потребностите от 

обучение, за да се реагира в ситуация на природни бедствия и такива, 

причинени от човека. 

Емпиричното изследване е проведено в 20 общини от предвидените области, в 

румънско-българския граничен регион: 

• В Румъния, в окръг Долж, в 10 селски общини, засегнати или 

застрашени да бъдат засегнати от природни бедствия; 

• В България, в област Видин и област Монтана, в селските 

общности, засегнати или застрашени да бъдат засегнати от природни 

бедствия; 

В това изследване са използвани количествени и качествени методи. 

Количественият метод бе представен от въпросника, а качественият метод бе 

представен от интервю и фокус група. 

В Румъния бяха отчетени 130 индивидуални въпросници, там бяха 

организирани 22 интервюта - 10 с лидерите на доброволните формирования, 7 

с експерти в сферата на социалните услуги и 5 с други свързани експерти и 

фокус група с лица от местните власти, институции и експерти, отговорни в 

областта на превенцията на бедствия, местни организации на гражданското 

общество, доставчиците на социални услуги, структури на доброволци, други 

експерти (например психолози, социални асистенти, медицински специалисти 

и т.н.). 

В България бяха отчетени 130 индивидуални въпросници, там бяха 

организирани 20 интервюта с лидерите на доброволните формирования и с 

експерти в сферата на социалните услуги. Да споменем, че в България не са 
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организирани фокус групи, тъй като цялата необходима информация е събрана 

чрез другите два инструмента - въпросници и интервюта. Това е достатъчно за 

целите на доклада. 

НАЦИОНАЛНА ПРАВНА УРЕДБА ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО В ОБЛАСТТА НА 

ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

Организация на правната система в Румъния 

Основните два рамкови документа, които организират националната система са 

в извънредното постановление № 21/2004 на Националната система за 

управление на извънредните ситуации, одобрен с изменения и изпълнения на 

Закон № 15/2005, както и решението на правителството на Румъния № 1491 / 

09.09.2004 г. за одобряване на рамков регламент относно организационната 

структура, задълженията, функционирнето и оборудването на работните 

комисии и центровете за извънредни ситуации;  

Националната система е интегрирана рамка, в която участват централните 

органи, министерства и неправителствени организации във всички действия за 

подкрепа на процеса на превенция и управление на извънредни ситуации. 

Националната система за управление на извънредните ситуации се създава, 

организира и занимава с процеса на управление на извънредни ситуации, за да 

се осигурят и координират човешки, материални и финансови ресурси. 

 

1. Националната система се състои от: 

1. Комисии за извънредни ситуации; 

2. Главен инспекторат за извънредни ситуации; 

3. Професионалната общност на обществените услуги за извънредни 

ситуации; 

4. Оперативни центрове за извънредни ситуации; 

5. Командир  
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Комисиите за извънредни ситуации са институционални органи за подкрепата 

на ръководството и те се срещат два пъти годишно и всеки път, когато има 

такава необходимост, със следния състав: 

• Националния комитет за извънредни ситуации; 

• Министерските комисии и на други централни държавни 

институции за извънредни ситуации; 

• Комисията на Община Букурещ за извънредни ситуации; 

• Окръжните комитети за извънредни ситуации; 

• Местните комисии за извънредни ситуации; 

 

Националният комитет за извънредните ситуации е съставен и работи под 

прякото управление на Министерството на администрацията и вътрешните 

работи и под координацията на министър-председателя. Националният комитет 

е междуведомствен орган, формиран от вземащите решения, експерти и 

специалисти, насочени от министерствата със сложни функции в управлението 

на извънредните ситуации. 

 

Организация и функциониране на Националния комитет е създаден с решение 

на правителството № 1489 / 09.09.2004 

 

Националният комитет се състои от: 

- Председател: министър на администрацията и вътрешните работи; 

- Заместник-председател: държавен секретар в Министерството на 

администрацията и вътрешните работи; 

- Членове: държавен секретар от всяко министерство или 

заместник на управителя на всяка централна публична 

институция, определени в приложение № 1 от решението на 

правителството на Румъния № 1489 / 09.09.2004. 

- Консултанти: 1-2 експерти и / или специалисти от всяко 

министерство и централната държавна институция, определени в 

същото приложение. 
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Постоянният технически комитет на функциите на Националния комитет като 

специализирано отделение в Националния оперативен център в рамките на 

Генералния инспекторат за извънредни ситуации е предвидено в решението на 

правителството на Румъния № 1490 / 09.09.2004. 

Националният комитет осигурява изпълнението на специфични задължения за 

целите на международната стратегия за намаляване на бедствията на 

територията на Румъния. 

В министерствата и други централни държавни институции с функции в 

управлението на извънредните ситуации са съставени и функционират под 

ръководството на министри, съответно управителите на централните държавни 

институции, министерски комисии за извънредни ситуации, наричани комитети 

на министрите. 

Комитетът на министрите е съставен по реда на министъра или на управителя 

на централната държавна институция, като в зависимост от случая се състои от 

вземащите решения, експерти и специалисти в рамките на собствения си 

апарат на министерството и от някои институции и звена отговорни за 

управлението на извънредни ситуации. 

Комитетът на министрите, по искане на съответното министерство, може да 

бъде избран по този начин също така представители на други министерства и 

институции с функции в областта. 

На нивото на областта са съставени, под ръководството на областни 

управители, областни комитети за извънредни ситуации, наричани по същия 

начин; Областният комитет се формира от председателя на Съвета на 

областта, началници на деконцентрираните, децентрализирани и управляяащи 

градските услуги и други мениджъри на някои институции и търговски 

дружества с интереси в областта, изпълняващи функции за подпомагане на 

управлението на извънредни ситуации, както и мениджъри на икономически 

предприятия, които заради спецификата на дейността си, представляват 

потенциални рискови фактори, генериращи извънредни ситуации. 
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Областните управители дават разпореждания относно организацията, 

задълженията и функционирането на областните комисии. На ниво общини, 

градове и селски общности са създадени, под ръководството на кмета и с 

одобрението на областния управител местните комисии за извънредни 

ситуации, наричани по-нататък местни комисии. 

 

Местната комисия се състои от заместник-кмет, секретар на общината, града 

или селото, в зависимост от случая, и представителите на обществените 

услуги и икономическите агенти в рамките на съответната административно-

териториална единица, както и управители или директори на икономическите 

агенти, клонове или местни доходоносни съоръжения, които, от спецификата 

на дейността, представляват рискови фактори потенциално генериращи 

извънредни ситуации. 

Кметът дава разпореждания за организацията, задълженията и 

функционирането на местните комисии, които се създават по негово 

нареждане, с одобрението на областния управител. 

Главният инспекторат за извънредните ситуации, наричан по-нататък Главна 

инспекция, като специален орган на подчинение на Министерството на 

администрацията и вътрешните работи, осигурява единна и постоянна 

координация на дейностите за превенция и управление на извънредни 

ситуации.  

В рамките на Главната инспекция се организира проверката на превенцията, на 

националния оперативен център и други структури, отговарящи за управление 

на извънредните ситуации. 

Оперативният център постоянно изпълнява функциите на мониторинг, оценка, 

уведомяване, предварително предупреждаване, оповестяване и оперативно 

техническо сътрудничество на национално равнище в областта на 

извънредните ситуации. 

Главната инспекция чрез националния оперативен център осигурява постоянен 

технически секретариат на Националния комитет, до датата на прекратяване 
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на правителствената комисия за защита при бедствия, инспекцията е 

постоянния технически секретариат. 

Главната инспекция осигурява координация и специален контрол на 

обществените услуги за спешни ситуации, професионални и доброволни, и в 

съответствие с правната компетентност, координация и представителство на 

национално равнище в областта на гражданската защита, борба с пожари и 

управление на извънредни ситуации. 

Професионалната общност на обществените услуги за спешни ситуации, 

наричани професионални аварийни ситуации, конституирани като 

деконцентрираните услуги, които функционират като областни инспекции и на 

община Букурещ, гарантират в областите на компетентност на координация, 

ръководство и контрол на дейностите за предотвратяване и управление на 

извънредните ситуации. 

В рамките на професионални услуги за спешна помощ са организирани 

проверки за предотвратяване, оперативни центрове и други структури, 

адекватни за управление на извънредни ситуации, със специализиран 

персонал по видове рискове, в комуникации, компютърни науки и връзки с 

обществеността. 

Оперативните центрове постоянно изпълняват функциите, предвидени за 

националния оперативен център, на областно ниво и на ниво община Букурещ, 

съответно. Професионалните услуги за спешна помощ, чрез оперативните 

центрове, гарантират постоянните технически секретариати на областните 

комитети и на Комитета на община Букурещ за извънредни ситуации. 

Спешни обществени услуги гарантират, в съответствие със законовите 

компетенции в административно-териториалните единици, в които те 

функционират, сътрудничеството в областта на гражданската защита, борба с 

пожари и управление на извънредни ситуации 

На нивото на министерствата, на други централни държавни институции с 

функции в управлението на извънредните ситуации, на общините - с 

изключение на община Букурещ, на градове и общини се състоят оперативни 

центрове за спешни ситуации, наричан оперативни центрове. В министерствата 
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и централните държавни институции с функции и задължения за подкрепа за 

предотвратяване и управление на извънредни ситуации, предвидени в 

приложение № 1 от Извънредна наредба на правителството No.21, 

оперативните центрове са конституирани като структури с постоянна дейност. 

Оперативни центрове постоянно изпълняват функциите, определени за 

оперативните центрове, в областите на компетентност, на министерствата и 

централните държавни институции. 

Оперативните центрове се състоят от служители, част от апарата на 

съответния орган, назначени по реда на министъра, директора на централните 

държавни институции или със заповед на кмета. 

Оперативни центрове гарантират техническите секретариати на комитетите, 

създадени на ниво централни или местни публични органи. 

В извънредни ситуации, в единна координация на мястото на възникване на 

извънреден случай на действието на всички сили, създадени за интервенция 

се извършва от упълномощено лице, като в зависимост от случая, от 

Националния комитет, на министри, областни комисии или на община 

Букурещ, в зависимост от характера и тежестта на събитието и на размера на 

категориите концентрирани сили, наричани по-нататък технически командир 

на действието. Командирът може да се подпомогне за изпълнение на задачите 

от оперативната група и напреднала оперативна точка, създадена в 

съответствие с действащата нормативна уредба. 

В организационната структура, задълженията, функционирането и 

оборудването на комисии се извършва от създадените оперативни центрове за 

извънредни ситуации въз основа на рамковия регламент, одобрен с решение 

на правителството. 

ОРГНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ 

Българското законодателство определя кризата като всяка внезапна или 

очаквана промяна на установеното състояние на живот, предизвикана от 

човешка дейност, събития или природни явления, с негативни последици за 
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територията, околната среда, населението, гражданите и материалните 

ценности и други условия на живот. Бедствие е събитие или поредица от 

събития, предизвикани от природни явления, инциденти, аварии или други 

извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота или здравето 

на населението, имуществото или околната среда в размери, които изискват 

предприемането на мерки или участието на специални сили и използването на 

специални ресурси. 

Българската система за управление на извънредни ситуации обединява 

парламента, президента и правителството, включително и различни съвети, 

свързани с тяхната дейност. Общата отговорност за създаването и 

функционирането на Националната система за управление на кризи и 

извънредни ситуации е делегирано на Съвета на министрите. Българското 

правителство е отговорно за развитието на националната политика в областта 

на управлението на извънредни ситуации, както и за планирането и 

управлението на всички свързани с тях дейности; за развитие на Националната 

система за ранно предупреждение и за вземане на решения за управление на 

извънредни ситуации и за провеждане на операции за незабавно реагиране при 

кризи. За да отговарят на предписаните отговорности, правителството се 

подкрепя от центровете за спешна помощ и щабове за управление. 

На регионално равнище основните отговорности са предвидени за областните 

управители. Те организират и ръководят защитата от природни бедствия, 

организират разработването и одобряването на регионални планове, 

организират обучението на областните администрации; координират и 

контролират регионалните подготовката за реакция при природни бедствия и 

аварии. 

На местно ниво, ситуацията с управление на извънредни ситуации е доста 

сходна. Кметовете организират и управляват дейностите по защита при 

бедствия в рамките на територията на общината, включително планове за 

защита при бедствия, организация, координация и прилагане на превантивни 

мерки; координация при спасителни операции. 
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Като част от Националната система за управление на извънредни ситуации, 

Българската единна спасителна система е създадена въз основа на 

разпоредбите на Закона за защита при бедствия. Основната му цел е 

осигуряване на надеждна защита на живота, здравето и имуществото на 

населението. Основната задача на системата е да се поддържа постоянна 

готовност на необходимите способности за навременна, ясна и точна реакция 

на всички нива и да се гарантира ефективното използване на наличните 

ресурси на институциите. 

Основните дейности на единната спасителна система са: 

- Осигуряване на ранно предупреждение и оповестяване; 

- Провеждане на спасителни операции; 

- Оказване на медицинска помощ при спешни състояния; 

- Първо психологическа помощ на пострадалите и н спасителните екипи; 

- Управление; 

- операции по търсене и спасяване; 

- пожарогасене; 

- евакуации; 

- дейности при аварийно възстановяване; 

- Други дейности, свързани с опазването на населението. 

Основните части на Българската единна спасителна система включват звена от 

Министерството на вътрешните работи на централно, регионално и местно 

ниво, Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Освен 

това, реакционните сили на Единната спасителна система включват модулни 

формирования на Българската армия, регионално и местно управление и 

административни, специализирани юридически лица и доброволци, Български 

червен кръст и неправителствени организации. 
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ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 

През последните години наблюдаваме увеличаване на риска от възникване на 

бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на Р България, 

което е резултат от климатичните промени и продължаващата концентрация на 

населението в няколко индустриализирани и урбанизирани региона. 

Ситуацията се усложнява и от влиянието на глобалната икономическа криза и 

нейното негативно отражение върху страната ни. Кризата води до увеличаващи 

се бюджетни ограничения, които засягат публичния сектор. Последиците от 

това върху дейностите и структурите на бюджетна издръжка са отрицателни, а 

секторът за осигуряване на гражданската сигурност на Р България принадлежи 

към тях. Под натиска на нарастващите рискове и бюджетни ограничения се 

налага да се търсят ефективни решения със стратегически характер, които 

включват по-ангажирано участие на структурите на гражданското общество и 

органите на местната власт. Един от начините за това е насърчаване и 

развитие на гражданските инициативи за създаване към общините на 

доброволни формирования за защитата при бедствия, пожари и други 

извънредни ситуации.  

В Република България работата на доброволните формирования (ДФ) по 

общини се регламентира със Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и с 

Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните 

формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и 

извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, която е в сила от 

03.07.2012 г. Доброволните формирования се създават на териториален 

принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните 

съставни части на Единната спасителна система (ЕСС), като изпълняват 

следните основни дейности по защитата на населението: 

o спасителни операции; 

o ограничаване и ликвидиране на пожари; 

o операции по издирване и спасяване; 



 

17 

 

 

www.interregrobg.eu 
The content of this material does not necessarily represent the official position of the European Union. 

 

o извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; 

o оказване   на   първа   помощ   на   пострадалите   при   пожари,   

бедствия и извънредни ситуации; 

o други операции, свързани със защита 

За изпълнението на тези дейности доброволците участват в обучения, 

тренировки, състезания и учения. Те поддържат постоянна готовност за 

явяване и изпълнение на задачи и дежурства (последното само по решение на 

Общинския съвет) . Членството в ДФ е на доброволен принцип. 

Доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение на 

Общинския съвет. Стандартите за численост на доброволците за всяка община 

се определят с решение на Министерския съвет съобразно броя на 

населението и на населените места в нея и отдалечеността й от 

местоположението на основните части на ЕСС. С решение на общинския съвет 

числеността на доброволното формирование спрямо стандартите за численост 

може да се увеличи за сметка на общинския бюджет. 

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

Министерството на вътрешните работи се води регистър на доброволните 

формирования в Република България. Създадените по реда на Закона за 

защита при бедствия (ЗЗБ) доброволни формирования могат да се регистрират 

и като сдружения с нестопанска цел (НПО). 

В общините се водят актуални списъци на доброволците, а кметовете 

предоставят на МВР актуална информация за техния състав, материално 

обезпечаване и квалификация.   

Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо 

лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е 

осъждано за умишлено престъпление. Служители на МВР и Министерство на 

отбраната не могат да бъдат доброволци. Кандидатите подават заявление до 

кмета на общината за членство, придружено от съответните документи, 

доказващо че е подходящо за длъжността. Те включват и документи  за    
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придобито    образование и квалификация, свидетелство за управление на 

моторно превозно средство (ако имат), както и писмено съгласие на 

работодателя за заетите.  

Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия, включваща 

представители на ведомства и други юридически лица, имащи отношение по 

защитата при бедствия на територията на общината. Кметът на общината 

сключва граждански договори с одобрените кандидати, а след завършване на 

първоначален курс на обучение издава  карта на доброволеца,  с която той се 

легитимира при осъществяване на правомощията си. 

Членството в доброволното формирование се прекратява, ако по някаква 

причина доброволецът не може или не желае да изпълнява задълженията си, 

както и ако не е завършил успешно първоначалния основен курс на обучение.  

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОБРОВОЛЕЦА 

Доброволецът има право на: 

o обучение; 

o неплатен  отпуск за участие в обучение и за  изпълнение  на  задачи  по 

предотвратяване  или  овладяване  на  бедствия,   пожари  и  

извънредни  ситуации  и отстраняване на последиците от тях, който му 

се признава за служебен или трудов стаж; 

o застраховка; 

o осигуряване за всички осигурени социални рискове; 

o възнаграждение за сметка на републиканския бюджет, при участие в 

дейности по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и 

извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях; 

o възнаграждение за сметка на републиканския бюджет при участие в 

обучения и практически учения; 

o екипировка; 
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o ползване на помещения, специализирана техника и оборудване за 

целите на участието му в доброволното формирование; 

o пълна информираност за дейностите, които ще осъществява като 

доброволец. 

При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни 

аварийно-възстановителни работи, за осигуряване на достъп до мястото на 

бедствието или произшествието, до изкуствени или естествени водоизточници 

доброволците има право: Да влизат в жилищни,производствени и други сгради 

и помещения на физически и юридически лица; Да разрушават сгради или 

части от тях, да разглобяват конструкции, да отстраняват, унищожават или 

повреждат имущество или насаждения, когато няма друг начин за 

извършването на дейността; Да използват безвъзмездно водоизточници и 

водопроводни мрежи за осигуряване на необходимите количества вода при 

бедствия,за гасене на пожари и при извънредни ситуации. 

Доброволците, които притежават изискващата се категория за управление на 

моторно превозно средство и съответното завършено специализирано 

обучение, могат да управляват и работят със съответната специализирана 

техника, с която разполага доброволното формирование. 

Задълженията на доброволеца се определят със сключения договор. 

Доброволецът не е длъжен да изпълнява задълженията си в случаите, когато 

той или членове на неговото домакинство са непосредствено засегнати от 

бедствия, пожар или извънредна ситуация, като своевременно уведоми кмета. 

 

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

В едно доброволно формирование могат да се обособяват групи по видове 

дейност, които се сформират според квалификацията, професионалния опит и 

предпочитанията на доброволците. Кметът на общината определя ръководител 
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и заместник-ръководител на доброволното формирование. Ръководителят на 

формированието може да се определя и по предложение на повече от 

половината от членовете.   

Доброволните формирования са: 

1. Доброволно формирование за участие в дейности при пожари, бедствия 

и други извънредни ситуации, което не разполага с пожарен автомобил 

и/или спасителен автомобил. 

2. Доброволно формирование от смесен тип за подпомагане дейността на 

РСПБЗН или на участъците "Пожарна безопасност и защита на 

населението" (УПБЗН) с възможност за осъществяване на съвместни 

дейности с териториалните звена на ГДПБЗН – МВР. 

3. Самостоятелно действащо доброволно формирование. 

Доброволните формирования се осигуряват със следните документи: 

o копие на плана за защита при бедствия на общината; 

o карта (схема) на района с нанесени населени места, пътища, 

водоизточници, които могат да се използват за водоснабдяване (реки, 

езера, напоителни канали, водопроводни мрежи и др.), данни за обекти 

от критичната инфраструктура; 

o копие на планове за пожарогасене в случаите, в които е предвидено 

участието на доброволно формирование; 

o справочник на опасните вещества и товари; 

o копие на планове за взаимодействие с органите за ПБЗН и другите 

съставни части на ЕСС; 

o актуални списъци за състава на доброволното формирование с данни за 

контакт; 

o списък с наличната техника и оборудване на доброволното 

формирование; 
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o книга за инструктаж на доброволци по безопасност и здраве при работа; 

o други документи, свързани с експлоатация на техниката и 

осъществяване на дейността. 

Ръководителят на доброволното формирование: 

o ръководи,    организира    и    отговаря    за    дейността    на    

доброволното формирование при осъществяване на дейностите; 

o организира   изпълнението   на   заповедите   на   кмета   на   общината   

и   на ръководителя на място; 

o отчита извършените дейности пред кмета на общината; 

o организира провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при 

работа на доброволците; 

o организира практическата подготовка на доброволците; 

o представлява доброволното формирование; 

o може да участва в заседанията на общинския съвет, свързани с 

дейността на доброволното формирование. 

При извършване на самостоятелни спасителни операции и ограничаване и 

ликвидиране на пожари ръководителят на доброволното формирование: 

o взема решения за ограничаване и ликвидиране на произшествието; 

o организира   издирването,   спасяването,    извеждането   на   

пострадалите, оказването на първа помощ преди и след извеждането 

им, както и спасяването на животни, имущество, културни и материални 

ценности; 

o забранява или ограничава влизането на лица на мястото на 

произшествието; 
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o поддържа   връзка  с  органите  за   ПБЗН   и  с  кмета   на   общината,   

като своевременно ги информира за обстановката на произшествието и 

за предприетите действия; 

o следи непрекъснато за измененията на обстановката и взема 

съответните решения; 

o при пристигане на място на органите за ПБЗН докладва за оперативната 

обстановка и за предприетите действия; 

o при необходимост организира предоставянето и използването на лична 

или материална помощ от юридически или физически лица; 

o организира спазването на изискванията за осигуряване на безопасност и 

здраве при работа; 

o предприема мерки за запазване на веществените доказателства, открити 

на мястото на произшествието, и съдейства на разследващите органи за 

установяване на причината за възникването му; 

o организира наблюдение на мястото на произшествието за недопускане 

на възобновяването му. 

ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ 

Кметът на общината е отговорен да осигури обучение от преподаватели, 

включени в специален регистър. Видовете обучение на доброволците са: 

o първоначален основен курс; 

o специализирано обучение; 

o поддържащо обучение; 

o обучение за ръководител на доброволно формирование; 

o обучение за обучители на доброволци; 

o текущо обучение. 
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Всеки   доброволец   след   регистриране   в   доброволно   формирование 

задължително преминава първоначален основен курс на обучение. 

Обучението на доброволците (без текущото) се осъществява по утвърдени от 

Академията на МВР програми. 

Лице, навършило 16 години, може да бъде обучавано за доброволец, без да 

изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, 

пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. 

Първоначалният основен курс и поддържащото обучение се извършва от 

служители на териториалните структури на ГДПБЗН - МВР, лектори по първа 

помощ с медицинско    образование    и    образователно-квалификационна    

степен    "магистър", доброволци от БЧК със съответната квалификация или 

доброволци (обучители) по места, в центрове за професионална квалификация 

при МВР или в други акредитирани училища и центрове. 

Доброволците,   завършили   първоначален   основен   курс,   задължително  

преминават поддържащо обучение на всеки три години, а при желание - 

ежегодно. 

Специализираното обучение на доброволците, обучението за ръководител на 

доброволно формирование и обучението за обучители на доброволци се 

извършва от центрове за професионална квалификация при МВР или от други 

акредитирани училища и центрове. 

Ръководителите на доброволните формирования организират на всяко 

тримесечие 4-часово текущо обучение на доброволците. 

Доброволните формирования могат да участват в провеждането на общински, 

областни и републикански учения за защита от бедствия, пожари и извънредни 

ситуации като част от подготовката им. 

След завършване на първоначалния основен курс на обучение на доброволеца 

се издава служебна бележка от кмета на общината на основание на протокол, 

подписан от обучителите. За останалите видове обучения се издава 
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съответният документ за правоспособност или служебна бележка от 

институциите, провели обучението, като копие от тях се съхранява в 

общината. 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОБРОВОЛНОТО ФОРМИРОВАНИЕ 

При предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на бедствия, пожари или 

извънредни ситуации оповестяването на доброволците се извършва от 

дежурните длъжностни лица в общинската администрация или от дежурните в 

оперативните центрове на ГДПБЗН - МВР, или чрез Националната система за 

ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и 

населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност по ред, 

определен в утвърдения план за взаимодействие между доброволното 

формирование и териториалните структури на ГДПБЗН – МВР. 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ  

Кметът на общината осигурява за доброволните формирования безвъзмездно 

използване на сграден фонд, защитно облекло и екипировка, а в рамките на 

наличния финансов ресурс - и специализирана техника, оборудване и 

комуникационни средства за поддържане на връзка с доброволците. 

Защитното облекло и екипировката на доброволците следва да отговарят на 

изискванията на специална Наредба, приета от Министерския съвет, за 

съответните дейности и на действащите европейски стандарти, като 

минимално включват: 

o защитно облекло за пожарогасене и/или за спасителна дейност; 

o защитна каска; 

o предпазни ръкавици; 

o защитни ботуши/обувки; 

o колан; 

o маска или целолицева маска с филтър. 
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ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДФ имат специално място в системата за осигуряване на пожарната 

безопасност и защитата при бедствия и извънредни ситуации. През годините, 

доброволчеството преминава през много промени и перипетии, но към 

настоящия момент ДФ се превръщат в основно средство за подпомагане 

осигуряването на защитата на населението. 

ДФ ще се изграждат и развиват в съответствие с добрите европейски практики 

като самостоятелно действащи единици в структурата на ЕСС, способни да 

осигуряват ефективна защита на населението в районите с ниска интензивност 

на произшествията и успешно подпомагащи органите за пожарна безопасност и 

защита на населението за действия при бедствия, пожари и извънредни 

ситуации. ДФ трябва да се утвърдят като ефективни оперативни структури с 

високо качество на овладените от доброволците умения и компетентности за 

извършване на пожарогасителни и спасителни дейности, за работа в екип и 

във взаимодействие с останалите части от ЕСС. 

Със създаването на ДФ, дейностите по осигуряване защитата при бедствия, 

пожари и други извънредни ситуации ще се поставят на широка обществена 

основа. За тяхното ефективно функциониране е необходим механизъм, който 

да регламентира процесите на взаимодействие и координация с органите на 

държавната и местната власт. Обединяването на доброволните формирования 

с други структури и организации на гражданското общество, имащи отношение 

към дейности по спасяване и защита на населението при бедствени ситуации 

ще бъде възможно чрез създаване на Асоциация на доброволците пожарникари 

и спасители. Тя ще представлява сдружение на български граждани с 

определени умения и възможности за оказване на помощ при пожари и 

бедствия, в интерес на обществото и регистрирана съгласно Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. Асоциацията, формирана и действаща 

на национално ниво, ще включва и териториалните структури и звена за 

извършване на специфични дейности. Специализираните звена ще се създават 

на базата на партньорство с неправителствени, граждански и социални 
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организации и мрежи, при което ще се обединят техните възможности и 

капацитет. Ще се отворят и нови възможности за финансиране извън 

делегираните от държавата средства. Създаването на такава Асоциация ще 

спомогне за повишаване мотивацията на гражданите за включването им в нея, 

от там и за подобряване нивото на сигурност и защита на населението в най-

отдалечените райони на страната. 

ПРИОРИТЕТИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ 

СИТУАЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за периода 2012 - 2020 год. 

Приоритет 1. Законово регламентиране на критериите, за изграждане на 

самостоятелно действащи ДФ на територията на общините в районите с ниска 

интензивност на произшествия. Очаквани резултати: Постигане   на   

средноевропейските   нива   на   обезпеченост   с пожарникари и спасители за 

гарантиране осигуряването на общоприемливо ниво на гражданска 

безопасност; Адекватна нормативна база, регламентираща дейността на ДФ. 

Приоритет 2. Поетапно изграждане на самостоятелно действащи ДФ.  Очаквани 

резултати: Намаляване времето за реакция при осигуряване защитата на 

населението   от  бедствия,   пожари   и  други  извънредни  ситуации   в  най-

отдалечените и труднодостъпни места.  Намаляване  броя на загиналите и 

пострадалите, на материалните загуби и изразходваните средства за участие 

на екипите. 

Приоритет 3. Самостоятелно функциониране на ДФ, като елемент от ЕСС. 

Очаквани резултати: Осигуряване  на  ефективна  защита  на  живота  и  

здравето  на гражданите и материалните им ценности в районите с ниска 

интензивност на произшествия. 

Приоритет 4. Приемане на Европейски практики за финансиране на ДФ. 

Очаквани резултати: Ефективно използване на финансовите средства за 

осигуряване пожарната безопасност и защита на населението; Изграждане на 

работещи механизми и способи за стимулиране на граждани за участие в ДФ. 
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Приоритет 5. Осигуряване на специализирано първоначално обучение в 

центровете за професионална квалификация при МВР и акредитираните по 

направление на дейност училища. Очаквани резултати: Повишаване 

квалификацията на ДФ; Повишаване нивото на осигуряване на защита на 

населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации. 

Приоритет 6. Активно използване на електронните и печатни средствата за 

масово осведомяване, неправителствените организации и други форми за 

популяризиране, мотивация и разясняване необходимостта от изграждане на 

ДФ. Очаквани резултати: Повишаване заинтересоваността и участието на 

гражданите и бизнеса към дейностите, насочени към осигуряване на 

собствената им безопасност и подпомагане на дейностите, свързани с 

доброволчеството. 

СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ КАТО РЕСУРС ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗВЪНРЕДНИ 

СИТУАЦИИ 

1. Социални услуги 

Според чл.16 на Закона за социалното подпомагане (основен закон в 

социалната сфера в България) социалните услуги се основават на 

целенасочена социална работа в подкрепа на лицата за осъществяване на 

ежедневни дейности и за социално включване. Законът регламентира още, че 

те се предоставят въз основа на индивидуална оценка на потребностите и 

съобразно желанието и личния избор на лицата. 

2. Видове социални услуги според българското законодателство 

Видовете социални услуги са регламентирани в чл 36 от Правилника за 

прилагане на закона за социалното подпомагане. Те са разделени на два 

основни типа: услуги, които се предоставят в общността и такива, които се 

предоставят в специализирани институции.  

Социални услуги, които се предоставят в общността, са: 

o личен асистент; 
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o социален асистент; 

o домашен помощник; 

o домашен социален патронаж; 

o дневен център; 

o център за социална рехабилитация и интеграция; 

o социална услуга - резидентен тип: център за настаняване от семеен тип; 

център за временно настаняване; кризисен център; преходно жилище; 

защитено жилище; наблюдавано жилище; приют; социален учебно-

професионален център; 

o звено "Майка и бебе"; 

o център за обществена подкрепа; 

o център за работа с деца на улицата; 

o приемна грижа;  

o обществени трапезарии.  

Социални услуги, предоставяни в специализирани институции за предоставяне 

на социални услуги са: 

o домове за деца (за деца, лишени от родителска грижа, за деца с 

физически увреждания; за деца с умствена изостаналост); 

o домове за възрастни хора с увреждания (за възрастни хора с умствена 

изостаналост; за възрастни хора с психични разстройства; за възрастни 

хора с физически увреждания; за възрастни хора със сетивни 

нарушения; за възрастни хора с деменция); 

o домове за стари хора. 

С оглед на насърчавне на процеса на деинституционализация, социални услуги 

в специализираните институции се предоставят след изчерпване на 

възможностите за извършване на услуги в общността. 
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Освен регламентираните, законът предвижда възможността при необходимост 

и съобразно потребностите на населението на всяка община да се разкриват и 

други видове социални услуги. 

3. Социалните услуги в области Видин и Монтана 

По актуални данни, в области Видин и Монтана функционират 81 различни 

социални услуги, част от които се предоставят в специализирани институции, а 

друга, по-голяма част – в общността. Прави впечатление, че такива услуги има 

в по-голяма част от общините в региона. 

Област Видин, общини: Белоградчик (4), Бойница (1), Брегово (3), Видин (15), 

Димово (6), Кула (5), Ново село (6), Ружинци (1), Чупрене (1). 

Област Монтана, общини: Берковица (6), Брусарци (1), Вълчедръм (2), Вършец 

(1), Георги Дамяново (4), Лом (12), Медковец (2), Монтана (8), Чипровци (3), 

Якимово (1), Бойчиновци (1). 

4. Социална работа и социални работници 

Социална работа е професионална дейност за подобряване взаимната 

адаптация на подпомаганите лица, семействата, групите и средата, в която те 

живеят. Тя е комплекс от подпомагащи дейности, насочени към постигане на 

по-добро качество на живот, достойнство и отговорност у хората на основата 

на индивидуалните им способности, междуличностните отношения и ресурсите 

на общността. 

Социален работник е лице, което извършва социална работа. То може да има 

различни професии – напр. психолог, рехабилитатор, терапевт, социален 

работник, възпитател, медицинска сестра и пр. В по-тесния смисъл на думата, 

социален работник е само лице, което притежава професия „социален 

работник“. Тук ще се придържаме към по-широкото разбиране на термина. 

5. Социалните работници в области Видин и Монтана като ресурс 

Няма официална статистика за броя на социалните работници (различни 

специалисти, извършващи социална работа) в социалните услуги, 
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функциониращи на територията на области Видин и Монтана. По различни 

преценки, те варират от ??? до ???. Дори и по най-скромни преценки, броят е 

достатъчен, за да се погледне на тях като значим ресурс за включването им в 

дейностите по защита на населението от бедствия и аварии. Ще обърнем 

внимание на факта, че това са хора от така наречените „помагащи професии“, 

с квалификация и опит в грижите за други хора – деца и възрастни, някой с 

медицинско образование и пр., както и че те работят на територията на 

повечето местни общини.  

В хода на проучването бяха интервюирани 12 социални работници от гр. Видин, 

община Монтана (гр.Монтана,  с. Горна Вереница и с.Добри дол), община 

Белоградчик (с.Салаш) и гр.Лом. 

От участвалите в интервютата социални работници, само двама считат, че са 

попадали в бедствени ситуации. Съществува разбирането, че такива са онези, 

официално обявени от властите. За пример е посочено събитие от месец 

Декември 2014год.,когато в община Белоградчик е обявено бедствено 

положение. Завалял е леден дъжд, който замразява ел.жиците и в 

последствие няма ел.енергия в продължение на дни.   

Интервюираните познават отговорните органи, към които да се обърнат в 

критична ситуация, макар че при някои тази информация се нуждае от 

актуализиране (например се посочва несъществуващи структури като 

Министерство на извънредните ситуации или Гражданска защита).  Почти 

винаги се цитира служба Пожарна безопасност, а често и БЧК. Интересно е, че 

сред отговорните институции само 5 от анкетираните посочват местната 

община.  

Интервюираните виждат ролята на социалните институции, в които работят, по 

отношение на бедствията и авариите единствено като отговорни към своите 

клиенти. В особена степен това се отнася за услугите от резидентен тип. 

Социалните работници не считат, че тези институции имат някаква по-голяма 

роля, напр. по отношение на местната общност, в случай на бедствие или 

авария.  
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Всички от интервюираните социални работници са наясно със своите функции 

в случай на бедствие – опазването на живота и здравето на поверените им 

потребители. В зависимост от функциите си, ролите са различни – при 

ръководителите акцентът е в организацията, при психолозите – в психо-

социалната помощ, при социалните работници – в помощта на 

трудноподвижните при евакуация и пр.  

По отношение на съществуващите знания и умения в социалните работници в 

извънредна ситуация има голямо разнообразие – някои, обикновено 

медицински лица, се чувстват напълно подготвени. Останалите можем да 

разделим на две: такива, които познават вътрешните инструкции и процедури 

на самите услуги, в които работят в случай на бедствие и такива, които не ги 

познават или в самата институция липсват такива. Ще дадем пример от 

цитирана инструкция: 

„При пожар, бедствия или авария се позвънява на телефона на единната 

спасителна система за спешни повиквания – 112. При пожар -  Без излишен 

личен риск се прави опит за загасяване на пожара с пожарогасител или с 

подръчни средства, За евакуация се използва евакуационните стълбища или 

аварийните такива. В никакъв случай не се използват асансьорите. Ако сте в 

асансьор по време на пожара се спира на най-близкия етаж и се напуска. 

Следват се евакуационните знаци и се  напускат помещенията. Не скачайте от 

височини.- При наводнение – Поставят се на възможно най-високото място, 

всички по-ценни предмети, вещи, хербициди и химикали. При невъзможност 

за напускане на сградата, се премествате на най-горните етажи или покрива. 

При пристигане на спасителните екипи поддържайте връзка с тях. При 

земетресение – ако сте в сграда се застава под касата на вратата или се 

напуска сградата като се използва само стълбището.” 

Част от интервюираните считат, че знанията им са само теоретични, липсват 

умения. Придобитите знания рядко са в резултат от целенасочено обучение, за 

каквото споделя само един от интервюираните - оказване на първа 

психологическа помощ при възникване на бедствия и аварии, оказване на 
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долекарска помощ. Трима са преминали обучение, но по друг повод - курс за 

долекарска помощ, който организира БЧК при вземането на свидетелство за 

правоуправление (шофьорска книжка). Всички останали не са преминавали 

подобни обучения.  

Без изключение интервюираните считат, че за да се подобри подготовката им, 

е необходимо да преминат съответното обучение: „При всички положения 

един подобен курс би ми бил от голяма полза, ако изпадна в подобно ситуация, 

за да знам как трябва да реагирам”. Двама от интервюираните считат, че 

такива обучения трябва да се провеждат периодично. Също така се акцентира 

и на придобиване на практически умения, включително за ползване на 

пожарогасители и друго оборудване.  

На въпроса дали лично проявяват интерес за участие в специализирано 

обучение по бедствия и аварии, всички участващи в допитването отговарят 

положително.    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА НИВОТО НА ОБУЧЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ 

За разработването на проучването е използвана представителна извадка, 

формирана от 260 души, които работят в местната администрация, в 10 

общини, разположени в южната част на окръг Долж, Румъния и от областите 

Видин и Монтана в България. Като работна процедура и първи етап в хода на 

това изследване е осъществен контакт с представителите на местната общност 

за избор на 130 респонденти. В резултат на този подход са избрани всички 

респонденти, проявили интерес за участие в проучването. 
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Син цвят – Румъния, червен – България; от ляво на дясно – местни власти; специалисти в областта на превенцията на 

бедствия и аварии; доброволни формирования; доставчици на социални услуги; НПО; други експерти; 

 

От общия сбор участници в проучването в Румъния, 76 души са мъже, а 54 са 

жени. Що се отнася до професията, 75 от респондентите работят в местните 

власти, 15 са специалисти в областта на превенцията на бедствия и аварии, 28 

активисти в доброволчески звена, 6 са специалисти в социалните услуги и 1 

човек е представител на една общност на гражданскиите сдружения - НПО. 

Повечето от лицата са на възраст между 41-50 години, а останалата част от 

лицата са над 50-годишна възраст. 

В България в това проучване са участвали 85 мъже и 45 жени. Що се отнася до 

професията, ситуацията е много подобна: 35 души работят за местните власти, 

16 са специализирани в превенцията на бедствия и аварии, 50 души са в 

доброволните формирования, 11 работят в доставчици на социални услуги, 11 

в доброволните структури и НПО и 5 са други експерти. 
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Разпределение по пол Червен цвят – Румъния; розов – България  

 Разпределение по години син цвят – Румъния, червен – България;  

Въпрос 1  

От изброените по-долу, кои събития мислите, че са най-вероятни да се 

случат във Вашата общност? 

Интервюираните смятат, че катастрофалните събития, които имат най-голяма 

вероятност да се случат, са суша - 68 отговори, следвано от земетресение - 32 

отговори и наводнения - 22 отговори. Важно е да се уточни, че, през месец 
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март през 2006 година, повечето от общностите в южната част на окръг Долж, 

са засегнати от силното наводнение, което засегна хиляда домакинства, 

причинени от спукването на защитна дига. Инвестициите, направени от 

централната администрация в реконструкцията на инфраструктурата срещу 

наводнения повлияха положителното възприемане от жителите в тази област, 

по отношение на опасността от наводнение, макар и единственото природно 

бедствие през 2006 да е наводнение и да засегна цялата южна част на 

страната. 

 

 

 

 

 

 

Природни бедствия с висок риск в Румъния; Суша – 27%; пожар – 13%; наводнения – 20%; земетресения – 16%; 

Торнадо/ураган – 5%, ядрена авария – 10%, пандемия – 7%, индустриална авария – 1%, свлачище – 1%. 

В България, анкетираните смятат, че най-голямата заплаха представляват 

наводненията - 37 отговори, следвани от суша - 30 отговори и горски пожар - 

23 отговори. Tези разлики идват от особеностите на инфраструктурата в тази 

част на България. 

През 2006 г. тази част на страната също беше засегната от наводнения, същия 

период като събитията в Румъния. Един от участниците в изследването казва, 

че след това събитие бяха направени инвестиции в инфраструктура за 

предотвратяване на подобни ситуации. Но  както и с Румъния, това се случило, 

тъй като след падането на комунистическия режим, през 1989 г., системата за 

напояване, която е била разработена в граничната зона е била разрушена, 

което дестабилизира цялата земеделска площ. 
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Природни бедствия с висок риск в България, Наводнения – 28%, суша – 23%, пожари – 18%, вулкан – 14%, торнадо/ураган 

– 6%, земетресение – 3%, цунами – 3%, свлачища – 4%, радиоактивни аварии – 1% 

За разлика от това, в Румъния, събитията с най-ниска вероятност да се появят 

са свлачища - 61 респонденти и ядрена авария - 31 респонденти. Голяма част 

от респондентите не са дали отговор. Причината е факта, че за участниците в 

проучването е по-лесно да изброят събитията с минимален риск да се случат, 

отколкоте тези, с голям риск.  

 

 

 

 

 

 

Явления, с най-малък риск да се случат в Румъния, Свлачища – 21%, индустриални инциденти – 19%, цунами – 14%, 

пандемия – 14%, ядрени аварии – 11%, наводнения – 8%, земетресения – 7%, пожари – 5%, съша – 1% 

В България според респондентите, най – малка вероятнаст да се случи е 

явлението цунами – 56 отговори, ядрена авария – 38 отговори и вулкан.  
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Явления с най-малък риск в България; Цунами – 43%, ядрена авария – 28%, вулканично изригване – 15%, земетресение – 

3%, торнадо/ураган – 2%, суша – 2%, свлачища – 5%, пожар – 1%, наводнение – 0% 

 

 

ВЪПРОС 2.  

Кога мислите, че е възможно да се случи някое от тези явления? 

Въпрос 2 акцентира на определене на времето през което е възможно да се 

случи дадено явление. Отговорите на анкетираните съвпадат до голяма степен 

с тези, разглеждани при въпрос № 1. 

В Румъния, 107 респонденти смятат, че сушата може да се случи по всяко 

време, последван от земетресение - 64 отговори. Третият вариант, по броя на 

отговорите, е голям пожар. 
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Румъния; червен цвят – по всяко време; кафяв – следващата година; зелен – в следващите пет години; лилав – в 

следващите 20 години, син – никога; 

 

В България 78 души смятат, че сушата може да ги сполети по всяко време, 

следвана от земетресение и пожари.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България; червен цвят – по всяко време; кафяв – следващата година; зелен – в следващите пет години; лилав – в 

следващите 20 години, син – никога; 

 

В Румъния, както за катастрофалните събития с минимален риск от поява, 35 

от общо 130 анкетирани считат, че свлачището е типът природно бедствие с 

най-ниска вероятност да се случи. Други 24 анкетирани лица считат, че 

промишлената авария е вторият вид катастрофално събитие с минимален риск 

да се случи, а третият е торнадо / ураган. 
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Събития с нисък риск в Румъния; 11% - ядрена авария; 14% - торнадо/ураган; 20% - промишлена авария; 30% - 

свлачища; 11% - пандемия; 7% - пожари; 6% - наводнения; 1% - земетресение;   

 

В България, на този въпрос, 58 души смятат, че свлачището е типът на 

природно бедствие с най-ниска вероятност да се случи. Други 53 анкетирани 

лица смятат, че ядрената авария е вторият вид катастрофално събитие с 

минимален риск да се случи, а третият е промишлената авария - 25 души. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Събития с нисък риск в България; 27% - ядрена авария; 11% - торнадо/ураган; 13% - промишлена авария; 30% - 

свлачища; 9% - пандемия; 5% - пожари; 1% - наводнения; 3% - земетресение;1% - засушаване   

 

ВЪПРОС 3. 

Вие лично били ли сте засегнати от природно бедствие? 

В Румъния, от общо 130 анкетирани лица, 46 души са били засегнати от 

природно бедствие, 71 отговарят, че не са били засегнати, а 13 души не знаят 

или не са дали отговор на този въпрос. 
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Ние считаме, че 35%, което представлява засегнатите лица е важен процент и 

потвърждава, че на мястото, където е била приложена тази анкета са се 

случили скоро природни бедствия. 

В България резултатите са много сходни: от общо 130 анкетирани, 38 са били 

засегнати, 88 не са били, а четирима не са отговорили.  
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Засегнати от природни бедствия; тъмно червен цвят – засегнати – червен – не са засегнати ; розов – не са отговорили 

 

ВЪПРОС 4. 

Ако сте пострадали при природно бедствие, може ли да обясните какво се 

случи точно?  

 

Това е първият отворен въпрос в това проучване; според логиката на 

използвания инструмент, този въпрос има ролята да предостави конкретна 

информация и мнения на респондентите, по отношение на вида бедствие, 

което ги е засегнало. 

На този въпрос, В Румъния, 43 от анкетираните лица дават мотивиран отговор, 

според своя избор, направен в предишния въпрос, а останалата част от 87 не 

са дали конкретен отговор. Почти същата е ситуацията и в България. 
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По-голямата част от отговорите са свързани с бедствието, причинено от 

наводненията през 2006г., като най-засегнатата площ е именно в този 

трансграничен регион. 

"След спукването на дигата на река Дунав трябваше да продължа с 

малкото, което беше останало от моето домакинство"; 

"След наводненията през 2006г., щетите бяха много големи и трябваше да 

напуснем жилището си за период от 3 месеца"; 

"По време на катастрофалните наводнения през 2006 година голяма част 

от къщата на родителите ми бе залята от водите на река Дунав" 

Също така е спомената и по-скорошно бедствие, което е засегнало част от 

респондентите в анкетата:  

"Миналата година, много силна буря - възможно торнадо, причини истинско 

бедствие в общината, вятъра отнесе покривите на къщите, както и 

изкорени много дървета"; 

"Ние бяхме наводнени през 2014 година – насажденията в градината ни бяха 

заляти и трябваше цели 3 дни, за да се източи водата чрез моторни 

помпи"; 

"Миналата пролет, липсата на валежи, последвана от киселинни дъждове, 

унищожи голяма част от културите ни". 

 

ВЪПРОС 5. 

Мислите ли , че е възможно мястото, където живеете да бъде 

засегнато от бедствие? 

Ролята на този въпрос е да се разбере количествено възприемането на 

респондентите, свързано с възможността за настъпване на природно бедствие, 

което може да засегне мястото, където живеят. 
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По този начин, в Румъния, 104 души считат, че е възможно, там където живеят 

да се случи бедствие, 25 смятат, че това не е възможно, и един човек не знае 

или не иска да отговори. 

В България положението е почти същото: 111 души смятат, че е възможно, 

тяхната общност да бъде засегната от бедствие, 17 смятат, че това не е 

възможно, и двама души не знаят или не искат отговорят. 

Възможност да се случи бедствие; от горе на долу – възможно; невъзможно, без отговор; 

 

ВЪПРОС 6. 

Смятате ли, че местните власти във Вашата общнст знаят как и са 

подготвени да реагират в случай на бедствие? 

 

Това е един от ключовите въпроси, на това проучване и измерва възприятието 

на респондентите, свързано с подготовката на местните власти при евентуално 

природно бедствие. Важно е да се уточни, че по-голямата част от анкетираните 

са лица, които са активни и работят в различни позиции в рамките на местните 

власти. 

Така, в Румъния, 48 души считат, че местните власти са някак си подготвени 

за евентуално природно бедствие, 33 смятат, че са подготвени добре, а 30 

души смятат, че те са много добре подготвени. Също така, 9 души смятат, че 
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местните власти са по-малко подготвени, а други 9 са категрични, че не са 

подготвени въобще. Един единствен респондент не знае или не желае да 

отговори на този въпрос. 

В България, резултатите от този въпрос са следните - 39 души смятат, че 

местните власти са някак си подготвени, 41 смятат, че са подготвени добре, 

други 41 са отбелязали отговора много добре подготвени, а 9 от тях не знаят 

или не желаят да отговорят. 

Ниво на подготвеност – местни власти; от горе на долу – някакси подготерни; подготвени; много добре одготвени; без 

отговор; 

 

ВЪПРОС 7  

Обяснете избора си: 

На този въпрос 79 респонденти са мотивирали избора си за предходния 

въпрос, а останалите 221 респонденти са избрали да не дават конкретен 

отговор. Това се отнася и за двете страни участвали в проучването.  

 

"Като при всяко бедствие, това се среща в 90% от случаите, непредвидени 

... липсата на инвестиции в областта (легла, консервени кутии и т.н.), 

средства за спешни случаи"; 
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"Мисля, че все още е необходимо практическо обучение за специализираните 

органи" 

 

"За да бъде много добре подготвен човек трябва да се предвиди всичко, 

което може да се случи в бъдеще; и тъй като ние не може да предвидим 

всичко, мисля, че не сме готови";  

 

"Мисля, че местните власти в моята община, са готови да се намесят в 

случай на бедствие, но без значение колко добре подготвен може да бъде 

някой индивидуално, все пак не може да попречи на бедствието да се 

случи"; 

 

"Кметството на населеното място Gighera разполага с център за 

измерване на лъчения, като се има предвид, че в съседната страна, в 

Козлодуй, има една атомна електроцентрала"; 

 

“Да работят компетентни лица в администрацията”.  

 

ВЪПРОС  8 

Според Вас, разполага ли местната общност – местно управление, публини 

и частни институции, училища и др. с достатъчно материални ресурси за 

реагиране в ситуация на бедствие?  (напр.: комплекти за първа помощ, 

оборудване за пожарогасене, спасителни жилетки, надуваеми лодки и др.) 

 

Този въпрос цели да се запознаем с мнението на респондентите, свързано с 

равнището на материалните ресурси, с които местната власт разполага в 

случай на бедствие. Считаме, че получените отговори са изненадващи - 

включително за изследователския екип, като се вземат под внимание 

отговорите на предишните въпроси. 

В Румъния, 60 от анкетираните души считат, че местните власти разполагат с 

необходимите материални ресурси в случай, че се наложи интервенция; 49 от 
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130-те анкетирани смятат, че местните власти не разполагат с необходимите 

ресурси, а 21 души - най-големият брой на анкетираните, които не са 

отговорили на въпрос до сега - не знаят или не искат да дадат отговор по тази 

тема. 

В България 71 души смятат, че местните власти разполагат с необходимите 

материални ресурси при евентуална интервенция, а 59 от анкетираните са на 

мнение, че властите имат ресурсите, от които се нуждаят.  

Материални ресурси; от горе на долу – Да; Не; Без отговор; 

 

ВЪПРОС  9 

Обяснете избора си: 

 

На този въпрос 61 души от анкетираните са мотивирали избора си относно 

предходния въпрос, а останалите 239 респонденти са избрали да не дават 

конкретен отогвор. Това се отнася за двете страни.  

 

"В случай на ядрена авария като част от подготовката за 

предотвратяване на част от последствията са таблетки с йод, всички 

хора са имали в къщи нещо подобно, но оборудване за гасене на пожар 

нямат"; 

"Няма налична техника, за да се действа по време на интервенция"; 
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"Някои части от оборудването трябва да се подновят, други да се увеличи 

броят им"; 

"Общината разполага с обучен медицински екип, както и с пожарогасително 

превозно средство"; 

"Доброволческата служба разполага с машини за гасене на пожари и с ресурс 

за оказване на медицинска помощ";  

 

 

ВЪПРОС  10:  

Във Вашата общност организирани ли са обучения за защита при бедствия 

и аварии? 

Този въпрос предполага количествено определяне на необходимостта от 

обучение на всички респонденти. В тази връзка, в Румъния, 84 души са 

участвали в обучителни сесии, свързани с извънредни ситуации, а 22 души не 

са участвали; 24 души избират опцията да отговорят с не знам / без отговор, 

тази опция е избрана от най-голям брой от анкетираните до момента. 

В България, 61 души са участвали в обучителни сесии, свързани с извънредни 

ситуации, 51 не са участвали, а 18 не знаят или не искат да 

отговорят.

Участие в обучения; от горе на долу – Да; Не; Без отговор; 
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ВЪПРОС 11:  

Мислите ли, че е необходимо да бъдат организирани повече обучения за 

защита при бедствия и аварии? 

 

На този въпрос, 108 души считат, че е необходимо организирането на 

обучения, двама респонденти мислят, че това не е необходимо, а 20 от тях не 

знаят или не желаят да дадат отговор. 

Това е един от най-важните въпроси за цялото проучване, тъй като 

класифицира и провъзгласява един от най-важните компоненти на проекта, 

необходимостта от професионално обучение. 

И в двете страни, значително по-голямата част от респондентите смятат че е 

много важно, хората, които участват в превенцията на бедствия и аварии да 

получат допълнително специализирано обучение. 

Необходимост от обучение; от горе на долу – Да; Не; Без отговор; 

 

ВЪПРОС12:   

Обяснете избра си: 

 

На този въпрос, 81 респонденти са се обосновали за твърдението си в 

предишния въпрос, а останалите 219 не са дали конкретен отговор.  
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"Смятам, че трябва да бъдат обучени много хора, за да знаят как да 

реагират при извънредни ситуации"; 

"Да, смятам, че е много важно, тъй като това ще помогне на всички ни да 

се справим с критични ситуации"; 

"Никога не е достатъчно да бъдат подготвени за действие при извънредни 

ситуации"; 

"Населението трябва да бъде обучено за всички непредвидени бедствия"; 

"... За да може населението да бъде информирано и да знае как да действа 

бързо и да не се паникьосва" 

"Информирането на колкото е възможно най-много жители е добре дошло, 

това ще намали риска от паника и евакуацията на населението ще се 

случва в оптимален ритъм"; 

"Моето мнение е, че населението трябва да знае какви са системите за 

предупреждение, които се използват от властите при евентуално 

бедствие; Срещнах граждани, които нямат никаква представа за тези 

много важни неща "; 

 

ВЪПРОС  13:   

Моля посочете Вашето ниво на подготовка за действие при бедствия и 

аварии. 

 

На този въпрос 57 респонденти считат, че са някак си готови да действат в 

случай на бедствие или авария, 23 души смятат, че са подготвени, 21 са много 

добре подготвени (най-вероятно този отговор е даден от лицата, които са част 

от добрволните формирования), 14 са по-малко подготвени, 10 не са 

подготвени, а петима души не са дали 

отговор.
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Ниво на подготовка според респондентите – Румъния; От горе на долу – Без отговор, неподготвени; малко подготвени; 

много добре подготвени; подготвени, някак си подготвени 
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 Ниво на подготовка според респондентите – България; От горе на долу – Без отговор, неподготвени; малко 

подготвени; много добре подготвени; подготвени, някак си подготвени 

 

 

ВЪПРОС  14:  

Моля посочете Вашето ниво на подготвока за реалция при бедствия и 

извънредни ситуации. 

 

Ако въпрос 13 отчита необходимостта от обучение, то този въпрос отива по-

далеч към конретно собствено възприятие, свързано с нивото на подготвка. В 
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скалата за оценка са посочени 8 основни документи, които дават конкретна 

информация за това как да се действа в случай на природно бедствие: 

• Оказване на първа помощ; 

• Стратегия за намаляване на риска в случай на бедствия; 

• Национална стратегия за защита в извънредни ситуации; 

• Национална програма за защита от бедствия, за Румъния и България; 

• Сигнали за предупреждение и оповестяване в случай на бедствие; 

• Механизми за гражданска защита; 

• Осигуряване на пожарна безопастност и спасяване; 

• Закон за защита при бедствия; 

 

Графиката по-долу онагледява дадените отогвори на респондентите от 

Румъния; 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ниво на лична подготовка – Румъния; от горе на долу – неподготвен; малко подготвен; някак си подготвен; подготвен; 

много добре подготвен; без отговор; от ляво на дясно – интервенция при пожарогасене; оповестяване на извънредни 

ситуации; оказване на първа помощ; Национла програма за защита; механизми за гражданска защита; Национална 

стратегия; закон за защита при бедствия; стратегия за намаляване на риска; 

Според отговорите, дадени от анкетираните лица, 50 респонденти смятат, че 

са подготвени по отношение на намесата в случай на пожари, а по отношение 

на аварийните сигнали в случай на бедствие - 33 отговори. 
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По отношение на понятията, където респондентите смятат, че не са готови, 

това са: Национална програма за превенция на бедствия 2014-2018 - 45 

отговора и Националната стратегия за предотвратяване на аварийни ситуации - 

32 отговора; 

В България положението е както следва: пожарна безопастност и спасяване – 

58 отговори, сигнали за предупреждение и оповестяване - 21 отговори и 

знания за оказване на първа помощ - 18 отговори. 

 

 

 

 

 

 

 

Ниво на лична подготовка – Румъния; от горе на долу – неподготвен; малко подготвен; някак си подготвен; подготвен; 

много добре подготвен; без отговор; от ляво на дясно – интервенция при пожарогасене; оповестяване на извънредни 

ситуации; оказване на първа помощ; Национла програма за защита; механизми за гражданска защита; Национална 

стратегия; закон за защита при бедствия; стратегия за намаляване на риска; 

Този въпрос е много важен за логиката на проучването, ето защо в специален 

раздел ще бъдат извлечени заключения и препоръки по отношение на него.  

 

ВЪПРОС  15 

Участвали ли сте в обучения свързани с подготовка за действия/реакция 

при бедствия и аварии? 

 

Последният въпрос от анкетната карта е съсредоточен върху участието на 

респондентите в определен вид обучение, което е свързано с подготовката за 

действие / реакция в случай на бедствие. 
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В Румъния, 61 души са участвали в такава специфична програма за обучение, а 

61 от тях никога не са участвали в такова обучение. 8 души не знаят или не 

искат да отговорят на въпроса. 

В България, отговорите са почти сходни: 79 души са участвали в такава 

специфична програма за обучение, а 47 от тях никога не са участвали в такова 

обучение. Четирима не знаят или не искат да отговорят на този 

въпрос.

Участие в Обучения; от горе на долу – Да; Не; Без отговор; 

За да бъде проучването свързано колкото е възможно повече с реалността в 

трансграничния регион, в процеса на събиране на информация бяха направени 

42 интервюта, където са участвали лица в рамките на доброволните 

формирования, специалисти в областта на социалните услуги и други експерти 

- лица които имат отговорности в случай на бедствие. 

Независимо от факта, че този вид инструмент е по-трудно да се приложи, и 

времето за анализ на данните е по-дълго сравнение с въпросника, работният 

екип счита за много полезно прилагането на този инструмент, тъй като 

интервюто се основава на факти, ситуации и качествени данни. 

Структурата на интервюто се състои в прилагането на набор от 7 затворени и 

отворени въпроси, подобни на тези в индивидуалния въпросник. 
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ВЪПРОС 1: 

Вие или Вашата общност била ли е засегната някога от природно бедствие 

или извънредна ситуация? Ако отговорът е ДА, моля опишете какво се е 

случило. 

От 42 респонденти, 30 са били засегнати от бедствие, а останалата част от 12 

души декларират, че не са били засегнати. 

Този процент е почти подобен на този от въпросниците, като участниците в 

проучването са от Дунавското пространство, което беше засегнато от 

събитията в последното десетилетие. 

В описанията си 30 души от интервюираните са дали положителен отговор, 

като са посочили и наводненията през 2006 година, когато река Дунав наводни 

голяма част от южната част на окръг Долж и на север от България. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Семейството ми беше един от десетките семейства, засегнати от 

наводнението, което се случи преди 10 години ... освен лична трагедия, аз 

разбрах колко важно е работата в екип и да се запази спокойствие"; 

 

"Моментът, в който видях колко бързо нивото на водата се увеличава, аз знаех, 

че това, което ще дойде, ще бъде много сериозно";  
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„На 15-та минута ние всички се събраха в сградата на общината, за да се 

изпълни плана за евакуация " 

 

"Беше труден момент за всички участващи лица; нещата щяха да са по-лоши, 

ако нямаше добра комуникация между институциите". 

 

 

ВЪПРОС 2: 

Какви са Вашите познания за това как да реагирате при бедствия и аварии? 

 

Отговорите, дадени от интервюираните са различни, но от повечето от тях 

могат да бъдат извлечени редица сходства, чиито център е необходимостта от 

обучение и опитност. 

 

"Зависи до голяма степен от бедствието, за което говорим; при 

земетресения говорим за едни мерки, при наводнение за други ... Важно е да 

се знае собствената роля в доброволческия екип" 

 

"Много е важно, когато си част от специализирана структура за намеса в 

случай на извънредни ситуации на първо място да знаеш правилата за 

поведение и мерките за защита според вида на риска;  

 

"Постоянното обучение е много важно, особено в областта на интервенция 

в случай на бедствие; уменията за окзване на първа помощ са от 

съществено значение "; 

 

"Мисля, че трябва да се организират медийни кампании, за да се достигне 

до повече хора, особено в области, предразположени към бедствия". 
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ВЪПРОС 3: 

Участвали ли сте някога в обучение по отношение на бедствия и 

извънредни ситуации или оказване на първа помощ? Ако отговорът Ви е ДА, 

моля разкажете в какво точно обучение.  

 

Ролята на този въпрос е да се разбере количествено необходимостта от 

обучение на респондентите, във връзка с извънредни ситуации / първа помощ. 

В по-голямата част от интервюираните лица са участвали в специализирани 

курсове - особено от доброволческите формирования, но значителна част от 

тях не са участвали. 

 

"Като учител, аз участвах в курс за първа помощ, организиран от Червения 

кръст - преди няколко години; Считам, че тези курсове са много полезни, 

участието е много важно"; 

"Като служител в кметството, аз участвах в няколко обучителни сесии, 

организирани от областното управление, свързани с тази област 

(превенция и интервенция в случай на бедствие)"; 

Аз участвах в обучение преди 4-5 години, свързано със земетресения и 

мерки за защита. От тогава съм участвал и в други информационни сесии".  
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ВЪПРОС 4: 

Какво ви помага да бъдете по-добре подготвени?  

 

С този отворен въпрос се цели да се установят нуждите на лицата, участващи в 

проучването относно това как да бъдат по-добре подготвен при евентуално 

бедствие. Повечето от отговорите са такива, че признават необходимостта от 

обучение и участие в симулационни упражнения. Също така, някои от 

интервюираните лица, посочват значението на практическите обмен на опит 

със съседите на юг от Дунава, от България, като се има предвид основната 

особеност на района, където това изследване е било извършено, а именно в 

трансграничния регион. 

Имайки предвид опита от наводненията през 2006 година, много от 

респондентите потвърдиха, че от съществено значение е добрата комуникация 

между представителите на общностите в България и Румъния в областта на 

засегнатата граница. 

 

 

ВЪПРОС 5: 

При евентуално бедствие, институцията, където работите има ли 

активна роля? 

На този въпрос, в Румъния, 12 души смятат, че институцията, в която работят 

има активна роля по отношение на намесата в случай на бедствие, а 10 души 

смятат, че институцията не разполага с активна роля, но тя може да се 

включи, ако има такава нужда. 

В България, от 20 участници в интервюта, 13 смятат, че институцията, в която 

работят има активна роля по отношение на намесата в случай на бедствие, а 7 

мислят, че институцията няма активна роля. 
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ВЪПРОС 6: 

Като се има предвид факта, че работите в институция, каква роля 

мислите, че може да имате Вие в ситуация на бедствие? 

 

Отворен въпрос № 6 подчерта личната ангажираност, която всеки има или 

може да има в случай на бедствие. Интервюираните лица, които са част от 

доброволците формирования, изразяват по-ясно ролята си, което означава по-

висока степен на организация и отчетност в съответните структури. Що се 

отнася до лицата, които работят в социални услуги, те показват наличието на 

участие, като някои от тях подчертават именно опита си от събитията през 

2006 година. 

 

ВЪПРОС 7: 

Какво ви помага да бъдете по-добре подготвени?  

 

Въпреки, че това е отворен въпрос, отговорите на интервюираните са сходни, 

в повечето случаи отговорите им са насочени към непрекъснатото обучение в 

тази област и на практическите дейности, които могат да предоставят нов 

образователен опит. 
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ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОКУС ГРУПИ 

 

По дефиниция, ролята на фокус групите е да събира нова информация, ако 

след прилагането на другите инструменти, е необходимо, с оглед на 

изпълнението на основните цели на проучването. 

Изследователският екип реши, че провеждането  на фокус група е важно, за да 

се осигури нова информация в сферата на проучването. 

Участниците във фокус групата са 10 души, представители на местните власти, 

експерти, отговорни за защитата от бедствия, членове на доброволни 

формирования и представители на местни организации на гражданското 

общество. 

 

ВЪПРОС 1: 

Текущата ситуация в окръг Долж, по отношение на гражданската защита 

и управлението на риска; 

Знаете ли каква е настоящата ситуация във вашата общност по 

отношение на гражданска защита и управлението на риска? 

 

В провеждането на фокус групата взеха участие членове от 10-те общини в 

окръг Долж; На този въпрос най-често срещаните отговори са свързани с 

липсата на материални ресурси, необходими в случай на намеса на 

доброволните формирования; от анализа на дадените отговори, най-подробни 

са тези - както се очакваше, на членовете на екипите от доброволци. 

Важно е да се спомене, че повечето от участниците имат информация за 

реалността в своята общност, а не за съседните такива. 

 

ВЪПРОС 2: 

Идентифициране и приоритизиране / класификация на основните нужди на 

Общността по отношение на гражданската защита и управлението на 

риска; 
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Според вас, кои от тези нужди са най-важни? Моля номинирайте 3 такива 

приоритетни нужди. 

 

Отговорите на този въпрос са различни, в зависимост от реалността на всяка 

общност. Най-честите отговори са, както следва: "курсове за първа помощ", 

"практически курсове за обучение", "обмяна на опит". 

 

ВЪПРОС 3: 

Идентифициране и приоритизиране / класификация на основните нужди на 

Общността по отношение на гражданската защита и управлението на 

риска; 

Според вас, представителите на местната общност - местни власти, 

обществени или частни институции, и т.н. разполагате ли с достатъчно 

материални ресурси за реагиране при бедствия и извънредни ситуации? 

(Напр.: Медицинска помощ, масови сигнални системи, пожарогасители, 

спасителни жилетки, надуваеми лодки и т.н.). 

 

Отговорите на този въпрос както и на въпрос 1, показват неудовлетвореността 

на участниците по отношение на липсата на материални ресурси или наличието 

на остарели такива. Единодушният отговор на този въпрос е, че материалните 

ресурси не са достатъчни, за да се отговори по един съгласуван начин в 

случай на извънредна ситуация. 

 

ВЪПРОС 4: 

Идентифициране и приоритизиране / класификация на основните нужди на 

Общността по отношение на гражданската защита и управлението на 

риска; 

Във Вашата общност организирани ли са обучения във връзка с бедствия 

или извънредни ситуации? Смятате ли, че има нужда да се въведат такива 

на ниво на общността? 
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В по-голямата част участниците са отговорили, че са участвали в такива 

обчения. Но истинският проблем е достъпът до такива курсове. Когато ги 

попитахме биха ли участвали доброволно в обученията, които са предвидени в 

рамките на този проект, всички отговориха положително. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

 

Като се имат предвид двата основни компоненти на проучването - аналитичен 

и емпиричен, можем да разработим следните изводи: 

- Що се отнася до националното законодателство за прилагане при извънредни 

ситуации, то съществува и е постоянно актуализирано, но от обратната връзка 

от участниците в емпиричното изследване може да се заключи, че то е твърде 

сложно и трудно за управление (в края на този документ изследователския 

екип разработи компендиум с сновните закони и нормативни документи); 

- Има една национална система за управление на извънредните ситуации много 

добре организирана, от административна гледна точка, с ясни отговорности, 

разпределени към всички заинтересовани страни; 

- Главна инспекция за извънредни ситуации извършва, включително на нивото 

на териториални структури, съгласувани кампании за превенция, информиране 

и повишаване на знанията на гражданите; Нещо повече, на интернет 

платформата на тази институция (http://www.igsu.ro/) има много 

информационни материали, които могат да бъдат използвани от 

заинтересованите лица или организации; 

- Има няколко добре развити доброволни формирования в областите Видин и 

Монтана, които могат да бъдат включени в бедствени събития; 

 

По отношение на резултата от проучването, могат да се направят следните 

изводи: 

1. на ниво на органите на управление са разработени местни планове за 

защита или интервенция, в които ясно се посочват отговорностите на 
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всички местни структури; членовете на структурите на доброволните 

формирования са добре запознати с тези документи; 

2. но част от интервюираните знаят кои са институциите, които имат ролята 

на защита или намеса, но те не разполагат с много ясна представа за 

техните отговорности; 

3. В областта, където се провежда проучването с най-висок риск от 

възникване на бедствени събития - в зависимост от резултатите от 

проучването, представлява сушата; но, от опита на последното 

десетилетие, единственото бедствие, което се е случило тук е 

наводнение. Като се има предвид тези събития в близкото минало, 

участниците в изследването показват широки познания на този вид 

бедствия, както по отношение на превенцията, така и на самата 

интервенция. 

4. На ниво доброволни формирования съществува оборудване, особено за 

намесата в случай на пожари и наводнения; но, повечето съоръжения са 

остарели и неизправни; 

5. Обучението е централен вектор както в усилията за превенция, така и 

в случай на възникване на бедствено събитие; 

6. Има много възможности за членовете на местните власти и на 

общността да участват в обучения, практически упражнения и обмяна на 

опит; 

7. Членовете на местните власти, които имат отговорности в областта на 

защитата / намесата считат за необходимо да участват в програми за 

продължаващо обучение; 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

1. Предоставяне на услуги за обучение за членовете на местните власти и 

основните действащи лица в общността: курсове за първа помощ, 

интервенционни курсове, курсове за управление на риска, обмен на опит 

и др.; 
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2. Привличане на други заинтересовани лица (неправителствени 

организации, инициативни групи) в процеса на защита, подготовка и 

управление на доброволци; участието на колкото се може повече 

членове на общността отслабва влиянието на последиците от евентуално 

бедствие; 

3. Обновяване или развитие на оборудването, с което разполага общността 

чрез получаване на безвъзмездно финансиране; достъп до фондовете на 

публично-частното партньорство е един от най-добрите варианти за 

работа в тази посока; 

4. Разработване на уеб платформа, която да съдържа конкретна 

информация, свързана със съседните общности по отношение на 

предотвратяване или намеса в случай на бедствие. 

 

 

ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ 

ГРАЖДАНСКО РЪКОВОДСТВО ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ;  

Автор:  Главен Инспекторат по извънредни ситуации, Служба по 

превантивна информация, статистика и анализи на рисковете  

 

"Не е важно да се предскаже бъдещето, а да бъдеш готов да му се 

противопоставиш“ - Перикъл, 500 пр. Хр. - това е мотото, с което започва 

Ръководството за граждани при извънредни ситации, един от най-пълните 

материали, издаван в Румъния по тази тема. 

Целта на тази брошура е да се повиши осведомеността на гражданите относно 

рисковете в района, където те живеят и да се информират за мерките за 

защита и как да действат в различни аварийни ситуации. 

Ръководството има 35 страници, съдържащи информация, представена по един 

много отворен и популярен начин с основните събития, които могат да 

застрашат живота и имуществото на гражданите: пожар, буря, наводнение, 

земетресение, свлачище, студен сезон (ниски температури), топлина ( високи 
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температури), технологична авария, злополука, аварии с опасни вещества, 

ядрени и радиационни аварии, невзривени боеприпаси, епидемии и епизоотии. 

Също така, материалът прави уточнения, свързани с комплектите при 

извънредни ситуации, как да се обадя на 112 при спешни случаи, евакуация и 

раздел с полезна информация. 

Изданието може да бъде свалено от следния адрес: 

http://www.igsu.ro/documente/informare_preventiva/ghid_cetatean_SU.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОБРОВОЛЧЕСКА КАМПАНИЯ “СПАСИТЕЛ СЪС СТРАСТ” 

ИНИЦИАТОР: Главния инспекторат при извънредни ситации  чрез 

Обласните инспекторати. 

Проектът "Спасител със страст" се проведе в периода 10/05 - 17/06/2016, 

под формата на кампания за привличане на доброволци, 

като израз на участието, солидарността и гражданска 

отговорност, материализиран в подкрепата за общности 

по време на извънредни ситуации, но също така и за 

превенция. 

Проектът е структуриран в три фази: 

- Набиране и записване; 
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- Анализ на набраните данни; 

- Срок за сключване на договори за доброволни; 

В зависимост от собствените си умения, доброволци са класифицирани в 4 

класове по компетентност: 

а) ДОБРОВОЛЦИ I - компетентност клас, при който могат да се запишат 

доброволци над 16-годишна възраст и които са предвидени за участие в 

основни курсове за първа помощ, без да участват в дейности, които могат да 

застрашат живота им. След завършване на 240 часа доброволческа дейност и 

след завършване на съответните курсове, доброволецът може да участва в 

операции, като в зависимост от случая, най-често в квалифицирани екипи за 

първа помощ; 

б)  ДОБРОВОЛЦИ II - това е класът с минимална компетентност, където ще 

бъдат включени доброволци над 18 години, които ще бъдат обучени за участие 

в намеса във всички действия, в зависимост от оперативните нужди и тяхното 

обучение. Доброволците, които имат този клас на компетентност, след 

извършване на определен брой от 24 доброволни часа, ще им бъде разрешено 

да участват в квалифицирани курсове за първа помощ, преместване на 

пострадали и спасителни операции;  

в) ДОБРОВОЛЦИ III  е класа на компетентност, който се предоставя на 

доброволците, които имат договор за доброволец в продължение на най-малко 

две години, което е равно на 480 часа в режим на доброволчески дейности и 

завършени курсове за първа помощ. Доброволците, които имат този клас на 

компетентност, след извършване на определен брой от 24 доброволни часа, им 

се разрешава да участват в квалифицирани курсове за първа помощ с 

разширени компетенции; 

г) ДОБРОВОЛЦИ IV  е класа на компетентност, който се предоставя на 

доброволците, които имат договор за доброволец в продължение на най-малко 

три години, което е равно на 720 часа в режим на доброволчески дейности и 

завършени курсове за първа помощ.  
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Проектът се реализира във всички областни инспекторати по извънредни 

ситуации в страната и има истински успех. За момента не се знае колко точно 

са доброволците, набрани чрез този проект. 

 

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ КАТО РЕСУРС В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ 

 

Българският Червен Кръст (БЧК) работи за повишаване готовността на 

населението за действия при бедствия и съвместно с органите на 

гражданската защита подготвя формирования за първа помощ и оказва такава. 

БЧК оказва помощ у нас и в чужбина на пострадали при въоръжени конфликти 

и природни бедствия. / Чл.4 ал. 3 и ал.4 от Закона за Българския Червен 

кръст/. 

За постигане на своите цели БЧК работи за повишаване капацитета на 

организацията и подобряване на координацията при ситуации на бедствия, 

аварии и катастрофи (кризи). 

БЧК е включен в Националния план за защита на населението; 

Организацията подпомага държавата в хуманитарните дейности по опазване и 

укрепване здравето на населението при възникване на бедствия, аварии и 

катастрофи. БЧК предоставя хуманитарна помощ при природни бедствия, 

бедствия от технологичен характер, аварии, катастрофи/кризи. 

Дейността "Мениджмънт на бедствия" включва организация и управление на 

ресурси и отговорности за справяне с всички хуманитарни аспекти на 

извънредни ситуации, по-специално подготовка, адекватна реакция и 

възстановяване, с цел да се намали отрицателното влияние на бедствието.  

Човешки ресурси  

Щатен състав на организацията  

При възникване на бедствена ситуация/криза служителите на БЧК изпълняват 

планове за работа при възникване на бедствия, аварии и катастрофи (БАК), 

които се изготвят на национално и областно ниво. Плановете се съгласуват с 

държавните институции работещи в условията на криза/бедствие, 

актуализират се ежегодно и при необходимост.  
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За организиране на спасителните работи и подпомагане на бедстващото 

население са създадени:  

1. Национален оперативен щаб (НОЩ) с екипи за действие. (Национален 

спасителен екип за работа при БАК – НСЕРБАК и Национален екип за действие 

при наводнение - НЕДН)  

2. Областни оперативни щабове (ООЩ) с екипи за действие.  

 

Националният и областните оперативни щабове са постоянно действащи органи 

в системата на БЧК, при възникване на БАК. Те са неразделна част от 

Плановете за действие при БАК.  

 

Доброволни екипи за работа при БАК (ДЕРБАК)  

Доброволните екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи (ДЕРБАК) се 

сформират към Секретариата на съответния Областен съвет на Български 

Червен кръст (ОС на БЧК).  

ДЕРБАК подпомагат дейността на БЧК за ограничаване и ликвидиране на 

последиците от бедствия, аварии и катастрофи (кризи).  

Доброволните екипи за работа при бедствия към БЧК функционират при 

стриктно спазване на законовата база за работа при бедствия на Р България и 

на принципите на Международното червенокръстко движение: хуманизъм, 

безпристрастност, независимост, неутралност, доброволност, единство, 

универсалност.  

ДЕРБАК имат за основна цел да подпомагат дейността на БЧК при БАК и да 

съдействат за опазването на живота и здравето на хората в случаи на 

бедствия, аварии и катастрофи.  

За постигане на основната си цел, ДЕРБАК изпълнява своите задачи преди, по 

време и след бедствието.  

 

Членове на Регионалния екип за действия при бедствия  
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Към „зона Европа” на Международна федерация на Червения кръст и Червения 

полумесец - Будапеща е създаден Регионален екип за действия при бедствия 

(РЕДБ). Екипът има за цел да подпомага националните дружества от Региона в 

оценката на ситуацията и различни секторно специфични дейности при 

бедствия. Екипът се състои от обучени от МФЧК/ЧП щатни служители и 

доброволци от национални дружества в региона.  

БЧК има обучени действащи членове на РЕДБ, които ежегодно опресняват 

своите знания, свързани с работата на терен. Част от специализираните 

обучения, през които са преминали отделни членове на екипа са: логистика; 

изготвяне на апели и доклади на терен; пречистване на вода и курс за 

ръководител на операции.  

 

Организирани и „спонтанни” доброволци  

По време на бедствия или кризи има два типа доброволци, които могат да 

вземат участие в ограничаването на последиците – подготвени доброволни 

екипи за работа при бедствия и спонтанни доброволци.  

Етапи на работа с доброволни екипи при ситуации на бедствия, аварии и 

катастрофи /БАК/:  

Преди бедствието, което се изразява в:  

• Набиране на доброволци, обучение, окомплектоване /оборудване/, 

картотекиране, застраховане; 

• Изясняване на ролята и функциите на доброволните екипи в системата 

за работа на БЧК при БАК, провеждане на тренировъчни симулации. 

По време на бедствието:  

• Въвеждане на доброволните екипи на БЧК в действия за ограничаване на 

последиците от БАК, съгласно плановете на областно и национално 

ниво, оповестителните системи и системите за поток на информацията. 

• Подпомагане на дейността на специализираните формирования за 

работа при БАК, в съответствие с квалификацията и мястото в системата 

за работа при БАК на БЧК. 

След бедствието:  
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• Участие на доброволните екипи в стадия на възстановяване - 

средносрочни и дългосрочни действия за подпомагане на населението. 

 

Работа със спонтанни доброволци при кризи - по време на бедствието 

спонтанни доброволци могат да бъдат:  

 

1. Самите засегнати за оказване на:  

o Самопомощ и взаимопомощ; 

o Помощ при дистрибуция на храна, вода, дрехи и материали за 

незабавно подпомагане; 

2. Доброволци от други незасегнати региони - на разположение при 

необходимост.  

 

В случай на необходимост се включват допълнително екипи от доброволци за 

участие в акциите по набиране на помощи и подпомагане на пострадало 

население:  

• Специализиран отряд на ПСС за търсене на затрупани. Отрядът на 

Планинска спасителна служба се състои от планински спасители и 

обучени кучета за откриване на затрупани и изчезнали, пострадали по 

време на БАК. Отрядът е на подчинение на Дирекция „Планинска 

спасителна служба” - БЧК и е включен в Плана на организацията за 

реакция при БАК; 

• Екипи за действие при наводнение. На територията на страната има 

национален и областни екипа за действие при наводнение. Членовете на 

тези екипи се обучават за работа в условия на наводнения и 

бързотечащи води; 

• Доброволни младежки аварийни екипи. На територията на страната към 

ОС на БЧК има изградени младежки аварийни екипа (МАЕ). Те са 

включени в Плана на организацията за действие при БАК и се активират 

при нужда; 
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• Бежанско-мигрантска служба. Подпомага действията в случай на масово 

навлизане на бежанци на територията на страната; 

• Екипи и професионалисти за оказване на Първа психологична помощ 

(ППсП) и психосоциална подкрепа (ПСП). 

 

БЧК работи активно за квалифициране на своите доброволци и 

професионалисти за оказване на ППсП. Ежегодно представители на БЧК 

участват в международни срещи и конференции по проблемите на 

психосоциалната подкрепа, обменят опит със свои колеги от други национални 

дружества, включени в ЕМПП (Европейска мрежа на ЧК/ЧП за ПСП)  

 

Материални ресурси – складова база  

БЧК разполага с една централна и 3 междуобластни складови бази с имущество 

за незабавно подпомагане на пострадали при бедствия.  

 

Партньори  

За осъществяване на своята дейност по мениджмънт на бедствия БЧК 

взаимодейства, координира и сътрудничи с правителствени и 

неправителствени структури и организации, участващи в провеждане на 

спасителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи с които 

има подписани споразумения Ще даден пример с Областната организация на 

Българския червен кръст (БЧК) – Видин на база отчет за 2015г. 

 

Доброволческа дейност на БЧК – Видин и ресурси за действия при БАК 

Броят на доброволците на БЧК в обл.Видин за 2015г. е 225. Областната 

организация има 11 общински организации, 54 дружества и общо 2905 членове. 

Членове на Българския младежки червен кръст (БМЧК) във Видинска област са 

119 младежи, обхванати от 9 клуба. 

 

Доброволци на областната организация на БЧК – Видин: 
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възраст 

Брой  Пол  Вид  

БЧК БМЧК Мъже  Жени Дългосрочни 

(над 

30дни/год.) 

Краткосрочни 

(до 30 

дни/год.) 

до 18 г. - 108 22 86 108 - 

19 – 35 г. 27 11 13 25 25 13 

36 – 65 г. 170 - 55 115 117 53 

над 65 г. 28 - 13 15 15 13 

 

Основните дейности на доброволците на БЧК – Видин включват: 

• социално-помощна дейност: Видинската организация заедно със своите 

доброволци по места работи и осъществява различни социални дейности 

за подпомагане на най – уязвимите лица. Такива са предоставянето на 

топъл обяд, на хранителни продукти, парични помощти, дрехи, хигиенни 

материали, ученически пособия и др.; 

• подготовка и помощ при бедствия. Членовете на доброволните екипи 

преминават редица обучения и тренировки. Например през 2014г, по 

проект, финансиран от Българо – Швейцарска програма за 

сътрудничество доброволните екипи от областите Видин, Монтана и 

Перник са преминали обученията: „Намаляване на риска при бедствия”, 

„Оказване на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа при 

бедствия, аварии и катастрофи”, „Безопасност и технически средства 

при работа в условия на бедствия, аварии и катастрофи” и „Неотложна 

долекарска помощ”. Проведено е и практическо упражнение: „Действие 

на ДЕРБАК – Видин след подаден сигнал за бедствие, в следствие на 

висока вълна по Дунав и оказване на помощ на пострадали на остров”. 

Провеждат се и други обучения със собствени ресурси или по 

инициатива на централното ръководство на БЧК. 

Основните дейности на доброволците на БМЧК – Видин включват:  

• обучения и подготовка на отбори за състезания по Първа долекарска 

помощ; 
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• здравна просвета – акцентът е върху промоцията на безопасно сексуално 

поведение сред връстниците; 

• социално–помощна дейност, насочена преди всичко към деца в 

неравностойно положение. 

 

Ролева характеристика на доброволците: 

• доброволци, предоставящи услуги и дейности  - 260; 

• ръководители-доброволци - 25; 

• експерти–доброволци – 21; 

• администратори-доброволци – 12; 

• фондонабирачи-доброволци – 40; 

• застъпници-доброволци – 22. 

Доброволци, работещи по конкретни програми: 

• Топъл обяд за деца община Макреш – 3 доброволци; 

• Топъл обяд за деца Видин – 8 доброволци; 

• Топъл обяд за бездомни – 5 доброволци; 

• Благотворителен бал за подпомагане на абитуриенти сираци – 88 

доброволци; 

• Традиционен празник за деца – 35 доброволци; 

• Програма „Втора Коледа” – 55 доброволци; 

• Българо – швейцарски проект „Подготвени заедно за БАК” –– 60 

доброволци; 

• Проект “Собствена хранителна банка” – 30 доброволци; 

• Разпределяне на храни от Българска хранителна банка – 15 доброволци; 

• Хранителни пакети за деца в неравностойно положение – 20 доброволци; 

• Дарителска кампания „Хелоуин” - 30 доброволци; 

• Програма „Партньори за социална промяна” – 15 доброволци. 

Обучения на доброволци: 

- базови, брой обучения – 7, брой обучени – 104; 

- специализирани (по програми), брой обучения – 27, брой обучени – 142. 
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ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ВИДИН И МОНТАНА 

Действащи доброволни формирования към м.юни 2016 

ОБЛАСТ ВИДИН 

Община Стандартна 

численост 

Брой 

доброволци 

Име на ДФ Пореден № 

Белоградчик 

 

До 10 5 ДФ 

"БЕЛОГРАДЧИК" 

ВН - 50 - 01 

 

Брегово 

 

До 10 10 ДФ - община 

Брегово 

ВН - 52 - 01 

Грамада 

 

 

До 20 

 

5 "Доброволно 

формирование 

- община 

Грамада" 

ВН - 54 - 01 

Димово 

 

До 20 

 

8 ДФ "Димово" ВН - 55 - 01 

 

Кула  

 

До 10 5 ДФ - община 

Кула 

ВН - 56 - 01 

Ново село 

 

До 20 10 ДФ "Защита 

при бедствия" 

ВН - 58 - 01 

 

Чупрене 

 

До 20 10 ДФ "Чупрене" ВН - 60 - 01 

Общо До 110 63 57,3%  
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Не са създадени доброволни формирования в общините: Видин, Бойница, 

Макреш. 

ОБЛАСТ МОНТАНА 

Община Стандартна 

численост 

Брой 

доброволци 

Име на ДФ Пореден № 

Монтана 

 

 

До 40 35 Доброволно 

формирование 

"ОГОСТА 2013" 

М - 115 - 01 

Вълчедръм 

 

До 10 11 

 

ДФ 

"Специализиран 

отряд за 

действие в 

извънредни 

ситуации - 

СОДИС" 

М - 110 - 01 

Вършец 

 

До 10 

 

9 ДФ - община 

Вършец 

М - 111 - 01 

Якимово 

 

До 15 

 

5 ДФ - община 

Якимово 

М - 117 - 01 

Общо До 75 60 80%  

Не са създадени доброволни формирования в общините: Берковица, 

Бойчиновци, Брусарци,   Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци. 

По време на проведеното теренно проучване бяха итервюирани 7 ръководители 

на доброволни формирования (обл. Видин – Белоградчик, Брегово, Димово и 

Чупрене; обл.Монтана – Монтана, Якимово и Вършец) относно състоянието, 
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функциите, добрите практики и предизвикателствата, стоящи пред 

формированията. 

От интервютата стана ясно, че трудно се намират доброволци, хората не са 

мотивирани да участват, независимо от често перманентните информационни 

кампании, които се провеждат. Дори и в голям град като Монтана, от 35 

набрани доброволци, само 6 са „граждани” (т.е. отзовали се на обявата). В 

повечето случаи доброволците са общински служители – от общинската 

администрация и общински фирми (най-често за чистота), но има и такива, 

които работят в други фирми или са безработни. Наблюдава се текучество на 

кадрите, понякога такова, че поставя под въпрос съществуването на 

формированието. Причините са свързани с промени в основната работа на 

доброволеца или на неговото местожителство. Всичко това води до 

неокомплектованост на формированията, като някъде недостигът не е голям 

(примерно в Монтана има 35 доброволци от нормативно определените 40), но 

на други места се достига до 50% недостиг (Белоградчик). Като цяло може да 

се каже, че образованието и професиите на доброволците са доста 

разнообразни, макар че се наблюдава прагматична ориентация към професии, 

увеличаващи капацитета на формированието да се справи в кризистна 

ситуация – напр. шофьори, багеристи и пр. В състава на формированията рядко 

има жени, а средната възраст на членовете е над 40 години. Признава се, че 

би било добре  сред доброволците да има повече младежи и пенсионирани 

служители на ПБЗН, но няма интерес.  

Интересно е да се отбележи, че ДФ в гр.Брегово е сформирано през 2008 г. и 

влязло в действие през 2009 г. с решение на ОбС, като по този начин е първото 

в Р България. В повечето общини, в които няма ДФ, има решения за това взети 

на общинска сесия, като на някои места (напр. Ружинци, Берковица) са в ход 

процедури по набиране на доброволци.  

Доброволците най-често са обучени по Първи модул от първоначални основен 

курс на обучение по утвърдената учебна програма на Академията на МВР, а 

именно “Придобиване на знания и умения за построяване на различни видове 
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шлангови и смукателни линии за използване на лични предпазни средства за 

защита, за спазване на основните изисквания за безопасни и здравословни 

условия на труд“ с общ хорариум учебни часове по модула от 80 часа. 

Обученията се водят от представители на РД „ПБЗН”. От интервюираните, 

единствено в гр.Брегово бяха преминали първи и втори модул от базистния 

курс. Навсякъде се поставя проблемът за обучение в долекарска помощ, което 

определено липсва. Формированието в Монтана е участвало в международно 

учение по бедствия и аварии. 

Доброволците разбират фунциите си основно като действия в извънредни 

ситуации – спасяване на хора, овладяване на  пожари и други бедствия и 

отстраняване последиците от тях. В по-малка степен - в превантивните 

функции.  

Голяма част от изследваните ДФ са опитни. Най-често опитът им е от гасене на 

пожари, в равнината – на полски, в планината – на горски. Примерно в 

с.Якимово формированието участва в гасенето на 22-25 пожара на летен сезон, 

подобно е положението в Брегово и Ново село, докато в Чупрене и Белограчик 

основната дейност е гасене на горски пожари. Освен пожарите, някои от 

формированията споделят опит в: 

- обледяване и възстановяване на проходимостта на пътищата в зимни 

условия (Белоградчик, Чупрене); 

- издирване на хора (Монтана, Чупрене); 

- помощ на пожарната при пожари в населени места (Чупрене); 

- остраняване на последици от смерч (Вършец); 

- отводняване на сгради при наводнения и др. 

Има и ДФ, които все още нямат опит (Димово), поради факта, че са 

новосъздадени. Някои от формированията са изпращали свои доброволци в 

помощ за отстраняване на последиците от наводнението в гр.Мизия през 2014г. 

(Монтана, Белоградчик, Вършец и др.).  
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По отношение на екипировката също има голямо разнообразие. Същестуват ДФ 

които са сравнително добре екипирани – напр. Брегово (пълна екипировка за 

летен и зимен сезон - резачки, агрегати, помпи, тримери, трактор, камион, 

лека кола с висока проходимост), Якимово (високо проходим автомобил, 

резачки, помпа, пожарен автомобил), Вършец (два лекотоварни автомобила, 

защитно облекло и екипировка). ДФ в Чупрене също разполага с пожарен 

автомобил, дарен им от германска община. Повечето освен собствени 

превозни средства, имат достъп и до такива на общинските фирми. 

Формированията разполагат със специална екипировка, но има  такива, които 

споделят, че отпуснатите средства не достигат за да се закупи (Якимово). В 

планинските райони недостигат радиостанции, които са полезни там, където 

няма обхват на мобилните оператори.  

На въпроса „Има ли нещо, в дейността в извънредни ситуации и/или в 

организацията на работа на вашето доброволно формирование, което бихте 

описали като „добра практика“, повечето отговори се фокусират върху 

уменията, личните качества, работата в екип и от там – постигането на 

задачите, за които формированието е създадено. Някои посочват като добра 

практика факта, че най-честите доброволци са общински служители, което 

прави формированието оперативно и организирано, в добра координация с 

решенията на ръководството на общината. 

Като резерви и възможности за подобряване на ефективността на 

формированията си, ръководителите им виждат: 

- решаване на въпросите с оборудването и екипировката, вкл. 

допълнителна специализирана екипировка – мотопомпи и лебедки, 

водни пръскачки, съобщителни средства, средства за осветяване в 

тъмната част на деня и др.; 

- по-чести обучения от професионалисти от ПБЗН; 

- обмяна на опит с други формирования с повече практика. 
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КОМПЕДИУМ ОТ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ОБЛАСТТА НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ 

СИТУАЦИИ 

В РУМЪНИЯ 

Наредба за инзвънредни ситуации № 21/2004 на Националната система за 

управление на извънредните ситуации 

"Извънредна ситуация - изключително събитие, невоенно, което по 

големина и интензивност застрашава живота и здравето на населението, 

околната среда, материалните и културните ценности и за 

възстановяване на нормалната ситуация е необходимо да се приемат 

спешни действия и мерки, за да бъдат включени допълнителни ресурси, 

както и сили и средства ". (Чл. 2, буква а) 

Правителствено решение № 2.288 от 2004 г. относно разделянето на 

основната функция за предотвратяване и управление на извънредни 

ситуации  

"Министерство на администрацията и вътрешните работи координира 

управляващите извънредните ситуации на централно ниво чрез Главна 

инспекция за извънредните ситуации, а на териториално равнище чрез 

областните инспекторати за извънредни ситуации и на Община Букурещ, 

конституирани съгласно със закона". (Чл. 4) 

Закон за гражданска защита № 481 от 2004   

"В действията за ограничаване и отстраняване на последиците от 

бедствия за гражданска защита участват структури на интервенция в 

рамките на Генералния инспекторат за извънредни ситуации, 

съществуващи по време на мирно време или които могат да бъдат 

мобилизирани в кратък период от време, военните поделения и 

формирования на Министерството на администрацията и вътрешните 
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работи, Министерството на националната отбрана, услуги доброволчески 

отряди, образувания на Червения кръст и други структури, отговорни в 

тази област“. (Чл. 60, точка 2)  

Закон за местната публична администрация № 215 от 2001  

"Местният съвет има следните задължения: 

... Анализира и одобрява, съгласно закона, документация за организиране на 

територията и урбанизъм на населените места, за създаване на 

материални и необходимите финансови средства, за да ги изпълняват; 

одобрява отпускането на средства от местния бюджет за отбранителни 

действия срещу наводнения, пожари, бедствия и опасни метеорологични 

явления ". (Чл. 38, точка 2, буква к) 

"Кметът има следните основни функции: 

... Взема мерки за предотвратяване и ограничаване на последиците от 

бедствия, катастрофи, пожари, епидемии или епизоотии, съвместно със 

специализираните държавни  органи. За тази цел, той / тя може да 

мобилизира населението, икономическите агенти и държавните 

институции в неговата / нейната община или град, те са длъжни да 

изпълнят мерките, установени в плановете за защита и интервенция, 

разработени според видове бедствия ". (Чл. 68, точка 1, буква з) 

Закон № 32 от 2000 г. относно застрахователните предприятия и 

застрахователния надзор  

"Застраховка - операция, чрез която застраховател представлява, от 

принципа на взаимност, осигурителна каса, чрез принос на редица 

застраховани, изложени на настъпване на определени рискове и да се 

компенсират тези, които страдат от предразсъдък по отношение на 

фонда, създаден от осребрени премии, както и по отношение на други 

приходи в резултат след извършена дейност ". (Чл. 2, точка 3) 

"Са освободени от данъци и мита: 
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а) застрахователни и презастрахователни премии, както и свързаните с 

тях комисии; 

б) обезщетения, осигурените суми и всички други права, дадени на 

пострадали застраховани, техните бенефициенти или лица от трети 

страни, от застраховките от всякакъв вид; 

в) прехвърляне на стойности на разположения и трансфери на 

застрахователните портфейли, встъпили между застрахователите, от 

наследство на възлагане на дружеството, включително в резултат на 

разделяне, сливане, ликвидация или всяка форма на вътрешна 

реорганизация на застрахователното предприятие; 

г) вноски, платени от застрахователите и застрахователните брокери 

към съответните професионални съюзи. 

(2) Застрахователните и презастрахователните премии се приспадат 

като разходи (чл. 43) 

Закон № 50 от 1991 за разрешенията за изпълнение на строежите и 

мерките за строене на къщи 

"Изпълнение на СМР се допуска само въз основа на разрешение за строеж или 

унищожаване. Разрешение за изграждане или унищожаване се издава по 

искане на притежателя на една сграда - земя и / или строителство - или 

който и да е документ, който дава право на строеж или унищожаване, при 

условията на този закон ". (Чл. 1, точка 1) 

Закон за водите № 107 от 1996 

"Се считат за нарушения в областта на водите следните факти, освен ако 

не е извършено в такива условия, така че, според наказателното право да 

се счита за престъпление: 

- Да се поставят в големи легла на реки нови икономически или социални 

проекти, включително за нови жилища, без одобрението на разположение, 
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както и без одобрението или разрешението за управление на водите или 

без да се спазят мерките за защита срещу наводнения ". (Чл. 87, точка 9) 

Закон за защита на околната среда № 137 от 1995   

"Което и ведомство или собственик да притежава гори, горска 

растителност извън тези на горските пасищата, има следните 

задължения: д) да осигури прилагането на специални мерки за опазване на 

горите със специални защитни функции, намиращи се на земи с много 

високи скали, с процеси на ерозия, на детрит, скали, в горната граница на 

височина от горска растителност, както и за всички други подобни гори 

"(чл. 52, буква д)  

Закон № 138 от 2004 г. относно подобренията на земята  

"Следните факти се считат за нарушения на нормите за експлоатация, 

съхраняване, ремонт и защита на механизми за подобряване на земя: 

- Изпълнение на строежи или създаване на плантации в защитен район 

в рамките на споразумения за подобряване на земята, без 

предварителното съгласие на администрацията, организации или 

сдружения или в зависимост от случая, с юридически или физически 

лица, които експлоатират тази земя; 

- Рязане на дървета, храсти и разсад както и растения в горски завеси 

и насаждения за защита на противоерозионни процеси в нарушение на 

горските норми на: (Чл. 82, РСТ. 1, букви г) и д) 

Закон 26 от 1996 Кодекс на горите  

"Държавата, от централната държавна власт, която е отговорна за 

лесовъдството, ще насърчи създаването на горски завеси за защита на 

земеделски земи, посяването на горски видове на деградирали земи, частна 

собственост, възстановени в периметри за подобрение, както и други налични 

земи, като се гарантира, безплатно, при поискване на собствениците, 

материали за семена и необходимата техническа помощ ". (Чл. 94) 
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ОТНОСН ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ 

а. Извънредната наредба на правителството № 21/2004 на Националната 

система за управление на извънредните ситуации, одобрен с изменения и 

изпълнения на Закон № 15/2005; 

б. Решение на правителството на Румъния № 1491 / 09.09.2004 г. за 

одобряване на рамков регламент относно организационната структура, 

задълженията, функционирането и оборудването на работните комисии и 

центровете за извънредни ситуации; 

с. Правителствена наредба № 2288/2004 г. за одобряване на разпределението 

на основните функции за подкрепа, осигурени от министерствата, другите 

централни държавни органи и неправителствени организации в областта на 

превенцията и управлението на извънредни ситуации; 

г. Закон № 481/2004 за гражданска защита, с последващи изменения и 

изпълнения 

д. Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи № 1259 от 

10 април 2006 г. за одобряване на норми за организиране и обезпечаване на 

дейността за преудпреждение и оповестяване в ситуации на гражданската 

защита; 

е. Правителствена наредба № 642/2005 за одобряване на критериите за 

класификация на административно-териториалните единици, обществени 

институции и на икономическите субекти от гледна точка на гражданската 

защита в зависимост от вида на специфични рискове; 

ж. Правителствена наредба № 501/2005 за одобряване на критерии за 

осигуряването на средства за индивидуална защита на гражданите; 

з. Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи № 1184 от 6 

април 2006 г. за одобряване на норми за организиране и обезпечаване на 

дейността на евакуация при аварийни ситуации; 

2. ОТНОСНО ПРИРОДНИТЕ РИСКОВЕ 
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а. Правителствена наредба № 2288/2004 г. за одобряване на разпределението 

на основните функции за подкрепа, осигурени от министерствата, другите 

централни държавни органи и неправителствени организации в областта на 

превенцията и управлението на извънредни ситуации; 

б) Правителствена наредба № 1.85 / 2005 г. за одобряване на Национална 

стратегия за управление на риска при наводнения; 

в) Обща заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи и 

министъра на околната среда и управление на водите № 638/420/2005 за 

одобрение на Наредбата за управление на извънредни ситуации, причинени от 

наводнения, опасни метеорологични явления, инциденти в хидротехнически 

съоръжения и инцидентни замърсявания; 

в) Обща заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи и 

министъра на околната среда и управление на водите № 1995/1160/2006 за 

одобрение на Наредбата за предотвратяване и управление на извънредни 

ситуации при риск от земетресение и / или свлачища 

д) Ръководство на областния управител и кмета за управление на извънредни 

ситуации в случай на наводнение; 

3. ОТНОСНО ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ РИСКОВЕ 

а) Правителствена наредба № 95/2003 г. за контрол на дейности, 

представляващи опасност от големи аварии с опасни вещества; 

б) Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи № 647/2005 

за одобряване на методологични норми за разработване на аварийни планове 

при случай на произшествия с опасни вещества; 

в) Заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната среда № 

142/2004 за одобряване на процедурата за оценка на доклада за сигурност по 

отношение на опасните дейности, коитопричиняват големи аварии с опасни 

вещества; 
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г) Заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната среда № 

1084/2003 относно одобряване на процедурите за оповестяване на дейностите, 

свързани с причинени аварии с опасни вещества; 

д) Заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната среда № 

251/2005 относно организацията и функционирането на рискови щабове по 

отношение на контрола на дейностите, представляващи опасност от големи 

аварии с; 

е) Заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната среда № 

1299/2005 г. за одобряване на процедурата за инспекция; 

ж) Обща заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната 

среда № 2/211/118/2004 за одобряване на реда за регулиране и контрол на 

транспортирането на отпадъците на румънска територия; 

з) Закон № 6/1991 Присъединяване на Румъния към Конвенцията на базата на 

контрола на превоза на опасни отпадъци. 

4. ОТНОСНО ЯДРЕНИ РИСКОВЕ 

а) Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи № 684/2005 

за одобряване на методически норми за планирането, подготовката и намесата 

в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка; 

б) Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи № 683/2005 

за одобряване на генериразне процедури за събиране на данни и валидиране 

на отговор по време на радиационна авария. 

в) Заповед CNCAN № 242 за одобряване на републиканските норми за сигурност 

на планирането, подготовката и намесата в случай на ядрена авария или 

радиационна аварийна обстановка; 

 

5. ОТНОСНО ЗАЩИТАТА ПРИ ПОЖАРИ 
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а) Закон No И307 / 2006 г. за борба срещу пожар, с последващи изменения и 

изпълнения; 

б) Решение на правителството № 622/2004 г. за създаване на условия за 

навлизане на пазара на строителните продукти, с последващи изменения и 

изпълнения (транспонира с директивата за строителните продукти 89/106 / 

ЕИО); 

в) Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи № 

1474/2006 г. за одобряване на регламента по отношение на планирането, 

организацията, подготовката и провеждането на дейността по предотвратяване 

на аварийни ситуации; 

г) Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи № 163/2006 

за одобряване на общи норми за борба срещу пожар. 

 

В БЪЛГАРИЯ 

1. Закон за защита при бедствия; 

2. Национална програма за защита при бедствия 2014-2018; 

3. Стратегия за намаляване на рисковете при бедствия; 

4. Стратегия за развитие на доброволните форирования за защита при 

бедствии, пожари и други извънредни ситуации в Република България; 

4. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

5. Закон за Министерството на вътрешните работи; 

6. Закон за съвместно планиране; 

7. Закон за горите; 

8. Закон за опазване на околната среда; 

9. Закон за водите; 

10. Правилник за устройството и дейността на Консултативния съвет за 

подпомагане на Министерския във формирането на държавната политика в 

областта на защитата при бедствия; 
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11. Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволни 

формирования за предотвратяване или справяне с бедствия, пожари и 

извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях; 

12. Постановление № 8121z-1006 от 08.24.2015 г. за реда за извършване на 

противопожарни и спасителни дейности от органите на Пожарна безопасност и 

защита на населението към Министерството на вътрешните работи; 

13. Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система 

за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт 

и населението при бедствия и разкриване на въздушни заплахи; 

14. Инструкция № 915-8121z Условия и ред за осъществяване на оперативна 

защита при наводнение; 

Инструкция № 8121z-914 от 01 Декември 2014 за условията и рега за 

съществяване на аварийно-възстановителни работи; 

Инструкция № 8121z-955 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за 

извършване на операции по издирване и спасяване; 

Инструкция № 2 от 05 Юли 2004 за подготовката и обучението на деца, 

педагогическия, административен и помощен персонал в детските градини за 

безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари; 

Инструкции за експлоатация на пожарна техника; 

Инструкция № 8121z-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за 

осъществяване на химическа, биологична и радиационна защита при пожари, 

бедствия и аварии; 

15. Закон за Българския червен кръст; 
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• Government Emergency Ordinance no.  21/2004 on the National System for 

the Management of Emergency Situations, approved with amendments and 

completions by Law no.15/2005 and the decision of the Government of 

Romania no. 

• Government Ordinance no. 88/2001- Ordinance on the creation, 

organization and functioning of community public services for emergency 

situations, approved and amended by Law no. 363/2002, amended by 

Government Emergency Ordinance.  No. 25/2004; 

• Law no. 481/2004 on civil protection, with subsequent amendments and 

completions; 

• Government Decision on the fight against fire, approved by Law 

no.212/1997, amended and completed by the Government Ordinance  

114/2000, approved by Law no.126/2000; 

• Government Decision no. 2288/2004 on the approval of repartition of main 

support functions ensured by ministries, the other central public bodies and 

non-governmental organizations on the prevention and management of 

emergency situations;  

• Decision of the Government of Romania no.1491/09.09.2004 on the approval 

of the framework Regulation on the organizational structure, duties, 

functioning and equipment of operative committees and centres for 

emergency situations; 

• DISASTER PROTECTION ACT No. 102/19.12.2006, amended, SG No. 

41/22.05.2007, amended and supplemented, SG No. 113/28.12.2007, 

effective 1.01.2008, amended, SG No. 69/5.08.2008, SG No. 

102/28.11.2008, amended and supplemented, SG No. 35/12.05.2009, 

effective 12.05.2009, amended, SG No. 74/15.09.2009, effective 

15.09.2009, amended and supplemented, SG No. 93/24.11.2009, effective 

25.12.2009, supplemented, SG No. 61/6.08.2010, amended and 

supplemented SG No 88/9.11.2010, effective 1.01.2011, amended, SG No. 

98/14.12.2010, effective 1.01.2011, SG No. 8/25.01.2011, effective 

25.01.2011, supplemented, SG No. 39/20.05.2011; 
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• National Programme For Disaster Protection 2014-2018 – Bulgaria; 

 

Web sites:  

• http://www.igsu.ro/; 

• http://www.crucearosie.ro/; 

• http://www.alma-ro.ngo.ro/doc/brosura_management_dezastre.pdf; 

• http://www.prefecturatimis.ro/doc/informare/manualul_primarului_manag

ement_situatii_urgenta_inundatii.pdf; 

• http://www.isudolj.ro/; 

• http://academos.ro/document/studiu-privind-un-sistem-national-de-

management-integrat-al-crizelor; 

• http://www.isusatumare.ro/legislatie/Strategie_informare_situatii_urgenta

.pdf; 

• http://www.nspbzn.mvr.bg/Norm_uredba/default.htm  

• http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135800522  

• http://www.nspbzn.mvr.bg/NR/rdonlyres/407BFA9E-CBA4-4C10-91F0-

ACC720FFAE57/0/01_STRATEGIYA_DF_15_10_2012.pdf  

• http://www.redcross.bg/  

• http://www.md.government.bg/bg/  

• http://zovnews.com/bg/sazdavat-se-dobrovolni-formirovaniya-kam-

obshtinite-/index.php?lang=bg&x=sazdavat-se-dobrovolni-formirovaniya-

kam-obshtinite-&scstore_action=myaccount  

• http://modernavratza.com/vav-vidinska-oblast-ima-dobrovolni-

formirovaniya-za-zashtita-pri-bedstviya-v-sedem-

obshtini_16116.html#.V9ZqN_l96M8  

• http://www.vidin.government.bg/094/60-16 

16/upravlenie%20pri%20krizi.html   
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