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I.

Въведение
Настоящият доклад е разработен в рамките на проект „Мрежа от сигурни училища,

в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № 3229/13.01.2016,
финансиран по програма Interreg V-A Румъния-България, съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие и от националните бюджети на Република Румъния и
Република България.
Основната цел на проект «Мрежа от сигурни училища» е да се повиши
осведомеността в областта на превенцията на риска чрез ефективно формално и
неформално обучение на деца и младежи в граничния район (области Видин и Монтана,
България и окръг Долж, Румъния). Начинът за постигане на тази цел е чрез създаване на
международна мрежа от "сигурни училища" - образователни институции, които поставят
на фокус защитата при бедствия и които си сътрудничат в тази област, споделяйки добри
практики. Проектът е насочен към цялата училищна общност - управлението на
училището, учителите, психолозите, както и към учениците.
Основната цел, която си поставихме при реализацията на проучването, е да
обобщим резултатите и получените данни в консолидиран доклад, анализиращ текущата
ситуация в двете страни, целевите институции в областта на управлението на риска в
училище и готовността при бедствия, включително квалификацията на учителите,
обучението на учениците, опита в извънкласни дейности и доброволчеството, силните и
слабите страни, възможностите и заплахите за по-нататъшно развитие в областта на
защита на училищната общост.
Сравнителното проучване беше реализирано на равнище ЕС и на национално
равнище, както следва:
-

На европейско равнище беше направен анализ на регламенти, документи и
инициативи в областта на гражданската защита и защитата на населението при
възникване на природни бедствия и бедствия, предизвикани от човека.

-

На национално равнище беше направен преглед на закони, правилници за защита
при бедствия, правилници, национални програми и стратегии, инструкции за
провеждане на обучение за защита при бедствия. Беше проучена експертната
дейност на национални и регионални инситуции и сътрудничеството им с училища
на местно равнище.

-
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На регионално равнище беше осъществено емпирично проучване в областите

Монтана и Видин в България и Долж в Румъния.
Сравнителното проучване беше реализирано през месеците април - юли 2016 г.
от експерти на водещата и партньорската организации по проекта в България и в
Румъния.
Нуждата от статистическа информация и данни, чрез използване на разнообразни
информационни източници, е от огромно значение за постигане на резултатите на
настоящия проект, тъй като целта е да се създаде работещ инструмент с практическа
приложимост за заинтересованите страни, обхванати от проекта. Ето защо, за целите на
изследването бяха използвани различни методи за събиране, анализ и обработка на
данни – анкетни карти, интервюта, фокус групи, както и анализ на документи като –
национално законодтателство, наредби, протоколи, стратегии и други данни приложими
за проучването.
В рамките на проучването се установи, че някои конкретни характеристики на
икономическата, социална и културна среда в двата региона (такива като бедност, ниско
равнище на образование и др.), намаляват или отхвърлят възможността за достъп до
информация или до възможности за подпомагане, което прави целевите групи все поуязвими. Ето защо, бедствията, които могат да се случат в училище, са не само
последица от географски или природни фактори, но са също така свързани и с
уязвимостта на социалната система. Известно е, че поведенческите модели на хора,
които извършват съзнателни или несъзнателни действия, поставящи в риск околната
среда, водят до необходимостта от генериране на определени механизми и стратегии за
адаптация, включваща определено ниво на психолоческа реакция, която може да бъде
подобрена в процеса на информация и обучения, както на ниво общност и училище, така
и в семейството.
Настоящото проучване се реализира в момент, в който нуждата да се повиши
обществения интерес по отношение на управлението на риска от бедствия е все поосезаема. Резултатите показват, че въздействието на природните феномени има
изключително негативен ефект върху човешкото общество. В тази връзка, анализът на
тези комплексни феномени, които имат имат необратими последици за човека, не може
да си позволи да не обхване и човешкия фактор, който позитивно или негативно влияе
върху тези процеси.
Без съмнение, един от определящите фактори за намаляване на последиците от
природните бедствия е подготовката на населението да реагира адекватно в случай на
БАК. Една от общностите, която е по-уязвима при действията в ситуация на природно
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бедствие или бедствие, породено от човека, е определено училищната общност, тъй като
в нея има огромен брой деца, които трябва да бъдат ефективно мобилизирани. Ето защо,
всички образователни учреждения, както в Румъния, така и в България, създават план за
действия при кризи и евакуация, който включва конкретни насоки, посочва отговорните
лица и средствата, които следва да бъдат използвани в ситуация на криза.
Реализацията на подходящо обучение за адекватна реакция при бедствия,
насочено към училищния персонал, училищното ръководство, администрацията в
училище и учениците, има без съмнение ключова роля за минимизиране на риска и
последиците, причинени от подобни инциденти.
Както вече беше посочено, изследването имаше за цел да установи колкото се
може по-точно степента на подготовка на училищната общност и на учениците в
областите Видин и Монтана в България и Долж в Румъния за мобилизация и начините за
действие при евентуално настъпване на извънредна ситуация, причинена от пожари,
земетресения, наводнения и други бедствия, и доколко представителите на тази общност
имат готовност адекватно да предприемат мерки за реакция при бедствия, аварии и
катастрофи (БАК).
Крайната цел беше, чрез получените резултати, да се създадат подходящи
условия за разработването на основана на знанието адекватна методика за преподаване и
за провеждане на специфични обучения, насочени към ръководители на училища,
административен персонал, доброволчески клубове, психолози, ученици и други, които
ще подпомогнат повишаването на техния капацитет за действия и реакция при
настъпване на природни бедствия и бедствия, породени от човека. Резултатите от
проучването могат да послужат за оценка на пригодността на използваните в момента
подходи и за тяхната актуализация и пригодяване към съвременните условия за
създаване на план за обучение и методика за повишаване на капацитета на целевите
групи за реакция в кризисни ситуации. Тези практики могат да бъдат успешно
мултиплицирани на регионално, национално и трансгранично равнище.
II.

Законово положение и нормативни документи за действия
при БАК в системата на училищното образование в България
Основният акт, регламентиращ цялостно обществените отношения по време на

кризи в България е Законът за управление на кризи (ЗУК), а по време на БАК - Законът за
защита при бедствия (ЗЗБ) като по чл. 43 от
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ЗУК, „силите за реагиране при кризи

осъществяват дейностите по предотвратяване и овладяване на кризи в съответствие с
функциите си, определени в този закон, Закона за защита при бедствия и в специални
закони и подзаконови нормативни актове“. Освен ЗЗБ, приет и влезнал в сила през 2006
г., други действащи подзаконови наредби са Наредба за условията и реда за провеждане
на евакуация и разсредоточаване (декември 2012 г.),

Наредба за условията, реда и

органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия
(ноември 2012 г.), Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за
ограничаване на последствията от тях (януари 2016 г.), Наредба за аварийно планиране и
аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, (ноември 2011 г.) и др.
Отговорният орган за превенция и действие при БАК е Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ (ГД „ПБЗН), която спада към Министерство на
вътрешните работи. В компетенциите и задълженията на ГД „ПБЗН“ спадат определени
действия за осъществяване защитата при бедствия, посочени в ЗЗБ, чл. 5, а именно
провеждане на превантивна дейност, дейности по защитата, координация на действията
на единната спасителна система (ЕСС), подпомагане и възстановяване при бедствия и
ресурсно осигуряване. ЕСС координира Националния оперативен център (НОЦ). Освен ГД
„ПБЗН“, в споменатите дейности участват и различни НПО, основната от които БЧК със
своите основни национални, доброволни, помощни, аварийни екипи и др. БЧК е включен
в Националния план за защита при бедствия и изпълнява определени дейности като са
създадени Национален оперативен щаб (НОЩ) и Областни оперативни щабове (ООЩ).
Чл. 16 (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) от Закона за защита
при бедствия регламентира уреждането на дейностите, свързани със защита при БАК в
системата на народната просвета и по-конкретно в началното и средно образование. В
системата на предучилищното и училищното образование се провежда обучение за
защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ. Обучението за защита
при бедствия се извършва в съответствие с държавните образователни стандарти1 и чрез
разширяване

и

допълване

на

съдържание,

интегрирано

в

учебните

предмети.

Министърът на образованието и науката след съгласуване с министъра на вътрешните
работи утвърждава изисквания за обучението по защита при бедствия в системата на
предучилищното и училищното образование. Тези дейности могат да се съгласуват с
министъра на вътрешните работи при необходимост.

1

Срв. чл. 16 от Закона за народната просвета
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Обученията за защита при бедствия

в системата на народната просвета се

регламентират и в чл. 62 от Правилника за устройството и дейността на МВР,
съгласно чл. 17, ал.2, т. 1 от Закона за министерството на вътрешните работи2. Съгласно
този член МВР подпома органите на изпълнителната власт при изпълнение на
функциите им по защита при бедствия и предлага насоки за обучението по
защитата от пожари, бедствия и извънредни ситуации и участие в разработването
на програми за обучение, учебни материали и помагала.
Изграждането

на

култура

за

защита

при

бедствия

чрез

използване

на

образованието и обучението за намаляване на риска и повишаване на готовността на
населението е един от основните приоритети на Стратегията за намаляване на риска
от бедствия 2014-2020 г. В стратегията се предвижда включване на основните принципи,
цели и дейности, свързани с намаляване на риска от бедствия в програмите за обучение
на всички възможни нива и осигуряване на равен достъп. Последната указва, че
образованието и обучението следва да придобият комплексен характер, обхващащ
усилията на компенентните отговорни институции с гаранции за придобиване на нужните
знания и умения. Съществено внимание следва да се отдели на прилагането на
съвременни методи за предаване на знания и умения, като се насърчава изпълнението на
програми за оценка на риска и готовност при бедствия в системата на средните и
висшите училища. Стратегията посочва необходимостта от разработването на програми за
обучение за намаляване на риска от бедствия, насочени към специалистите по планиране,
местните власти и областните администрации. Указва се също необходимостта да се
разработват и приемат програми за провеждане на специализирани обучения и
симулационни тренировки и учения за реагиране при различни опасности за населени
места, значими обекти от обществената инфраструктура, включително училища,
отчитайки ролята на доброволците за засилване на местния капацитет за справяне с
бедствията. 3
Конкретните разпоредби за обучение за действия при бедствия, аварии и
катастрофи в училище се съдържат в указанието за обучение за действия при
бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ на Министъра
на образованието и науката, утвърдено през 2002г., както и в проекта на
инструкциите за провеждане на обучение за защита при бедствия и за оказване на

2

Чл. 17. от ЗМВР (1) Дейността по осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации се осъществява от органите по пожарна
безопасност и защита на населението при условията и по реда на този закон и на Закона за защита при бедствия
3 Срв. Стратегия за намаляване на риска от бедствия. Министерски съвет. 2014 г., с.23-24
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първа долекарска помощ в системата на народната просвета на МОН. Разпоредбите
за обучението в училище са съобразени с държавните образователни изисквания по
гражданско образование, където има включена част, отнасяща се до действия при
бедствия, аварии и катастрофи. Планът за актуализиране на горепосоченото указание и
инструкциите са обединени в проект на една инструкция и са включени в годишния план
за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия за 2016 г., в която е
предвидено и обучението при БАК на училищната общност. Министърът на образованието
утвърждава програми за обучение, инструкции, указания за детските градини и
училищата и типови планове за обучение и подготовка за защита при бедствия на
ръководния персонал и учителите в системата на народната просвета. Той координира
планирането и извършването на превантиввни дейности, а чрез регионалните си звена
провеждането на подготовката и обучението на ръководния персонал, учителите и
помощние персонал за действия, евакуация и възстановяване.
Горепосочените разпоредби уреждат правата и задълженията на участниците в
системата на народната просвета по провеждане на обучение, насочено към формиране
на жизненозначими умения за поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации и
за прилагане на необходимите защитни мерки и първа долекарска помощ. С тях се
определят изискванията за провеждане на обучение за защита при бедствия и за
оказване на първа долекарска помощ на децата и учениците, планирането на защитата
при бедствия и подготовката на педагогическия и на непедагогическия персонал в
детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на народната просвета.
От разпоредбите става ясно, че в България, обучението за действия при бедствия,
аварии и катастрофи (БАК) има задължителен характер и се осъществява във всички
училища. Контролът по организацията се извършва от регионалните инспекторати, със
съдействието на длъжностни лица от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ на МВР (ГД „ПБЗН“).
Организацията на учебния процес в училището се извършва от директора, който е
председател на училищния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на
пребиваващите и отговаря за опазването на живота и здравето на децата и учениците при
възникване на бедствия и извънредни ситуации.
Директорът на училището има следните задължения:
•

Изготвя

необходимите

заповеди

и

графици;

утвърждава

приетите

от

педагогическия съвет училищни планове за обучение за действия при бедствия,
аварии, катастрофи и пожари. Училищните планове се актуализират ежегодно;
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•

Организира разработването, актуализирането, съгласуването и утвърждаването на
изискващите се от държавните органи правила /инструкции/ по пожарна
безопасност за работилници, кабинети и др., плановете за действие при
ликвидиране на пожари и производствени аварии, за осигуряване на пожарната и
аварийна безопасност при капиталните ремонти и реконструкции и плановете за
евакуация и проиграването им практически. Директорите на училища издават
заповеди за назначаване на нещатна пожаротехническа комисия, пожаробезопасно
извършване на огневи работи; пожаробезопасно използване на отоплителни,
нагревателни и други електрически уреди; определяне на разрешените и
забранените места за тютюнопушене; изключване на електрическото захранване
след приключване на работното време; организиране на противопожарната
подготовка на персонала и инструктажа на работниците и служителите;
осигуряване на пожарна безопасност по време на почивните и празнични дни и
при провеждане на общоучилищни мероприятия; поддържане и проверка на
пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации; поддържане и проверка
на

противопожарните

уреди,

съоръжения

и

средства

за

пожарогасене;

назначаване на комисия за определяне на категорията на пожарна и взривна
опасност; сформиране на нещатен щаб за ръководство на действията за
ликвидиране на пожари от представители на ръководния персонал, учителите,
служителите и работниците.
Обучението на учениците от I до ХII клас се осъществява чрез възможностите на
учебното съдържание, определено с държавните образователни изисквания за учебното
съдържание за начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование. Самото
обучение се извършва предимно от класните ръководители в часа на класа, съобразно
тематиката, определена в учебната програма. В помощ на класните ръководители,
експерти от РД „ПБЗН“ провеждат учебно-методически занятия. За целта е необходимо
училищните

ръководства

да

направят

заявка

до

Регионалния

инспекторат

по

образование, като предложат конкретните теми, които представляват интерес или
създават трудности на класните ръководители в процеса на обучение. Инспекторатът по
образование обобщава заявките, изготвя график и го предоставя на квалифициращите
институции. През учебната година, за учениците в I - ХII клас и за целия личен състав се
организират две общоучилищни практически занятия в дните, предвидени като резерв от
учебно време, в които се изучават и практически се усвояват училищните планове за
действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. Плановете се разработват със
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съдействието на РДПБЗН и се съгласуват с тях и с Регионалните инспекторати по
образование. От плановете се разработват само онези части, които се отнасят до
вероятните

потенциални

опасности

за

съответното

училище.

Отговорност

за

разработването, актуализирането, изучаването, практическото усвояване и привеждането
на плановете носи директорът на училището. Той контролира

провеждането на

практическите занятия за изучаване и прилагане на плана за защита при бедствия с
децата и учениците от всички групи и/или класове. Плановете са неразделна част от
обучението за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. Те се изучават и
практически се усвояват ежегодно от целия личен състав на училището. Приложенията
към плановете имат за цел да подпомогнат работата на училищата. Някои от тях са
препоръчителни и примерни. Те могат да бъдат променяни по форма и съдържание, като
се запази основната им идея. Обучението за защита при бедствия и за оказване на първа
долекарска помощ може да се провежда и в рамките на извънкласната и извънучилищна
дейност по програми, които са утвърдени от директора. За провеждане на обученията
преподавателите

използват

материали

и

информационни

източници,

които

са

публикувани в интернет сайтовете на Министерство на образованието и науката, на БЧК и
на ГДПБЗН към МВР.

4

III. Законово положение и нормативни документи за действия при БАК в
системата на училищното образование в Румъния
Съгласно румънското законодателство, основният документ, който регламентира
действията при БАК в областта на народната просвета, е представен чрез „протокол
относно обучението в областта на бедствени ситуации на деца, ученици и студенти в
системата на средното образование и висшето образование“. Този стратегически
документ е ратифициран от Министерството на образованието и Министерството на
вътрешните работи през м.юли 2013 г. и е валиден за период от 5 години.
Основна цел, посочена в протокола, е да се осигури обучение на национално ниво
на деца, ученици и студенти, за да подпомогне формирането на адекватно поведение при
извънредна ситуация.
Съгласно

документа,

основните

цели,

които

се

поставят

във

връзка

с

осъществяването на обучения, свързани с действия при извънредни ситуации са
следните:

4
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•

Да представи основните видове риск, защитни механизми и начина на действие и
поведение при извънредна ситуация;

•

Да формира и развие умения относно начина на поведение и начина на действие
по време на криза и да лимитира/премахне последиците вследствие на
извънредна ситуация.
Министерството на образованието и министерството на вътрешните работи

установяват, чрез взаимно съгласие, образователните теми и практически приложимите
дейности, които са включени в училищните програми, както и в извънкласните училищни
дейности.
Обучението на учители е на базата на специализирани курсове, организирани в
съответните учебни заведения на Министерство на образованието (ресурсен център за
обучение на учители), в партньорство с регионалните инспекторати за извънредни
ситуации. За целите на курса се издават публикации, брошури и дипляни по определени
теми. Те се изготвят съмвестно от двете министерства.
По този начин, всяка образователна институция осъществява за всеки срок
задължително поне две практически обучения свързани с начина на поведение и
действия в случай на извънредна ситуация (земетресение, пожар в или извън сградата,
наводнение или друг инцидент) в зависимост от съществуващите рискови фактори.
Симулационните практически упражнения трябва да бъдат представени в доклад
за оценка на дейността.
Годишното планиране на практическите дейности се осъществява от всяка
образователна

институция

поотделно

и

е

централизирано

на

ниво

регионален

образователен инспекторат.
Важно е също така да се спомене и фактът, че годишно се организират и
провеждат състезания с наименование „С моя живот защитавам живот“, насочени към
превенция и потушаване на пожари - „Приятели на пожарникарите“. Образователните
институции могат да организират часове за ученици в областта на извъндредните
ситуации, в рамките на които се организират и провеждат състезания по теми, свързани
с гражданската защита.
Съгласно протокола за сътрудничество, Министерство на образованието има
следните задължения:
а) да гарантира провеждането на обучителни и практико-приложни дейности в
областта на извънредните ситуации във всички учебни заведения и образователни
институции.
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б) да осигури на централно и регионално ниво, в партньорство с Министерството
на вътрешните работи, обучението на преподавателите, които от своя страна ще
извършват планираните обучителни дейности;
в) да разработи, самостоятелно или в партньорство, ръководства, брошури,
листовки и други информационни материали по конкретни теми, свързани с бедствията и
авариите и да ги разпространи до учебните заведения в страната;
г) да изиска от окръжните образователни инспекторати годишните планове
за

практическите упражнения и симулациите на извънредни ситуации, както и

годишните доклади относно тяхното провеждане, които да бъдат обединени в база
данни;
д) да подпомага, чрез окръжните образователни инспекторати, участието на
всички учебни заведения в обучителните и практико-приложни дейности, организирани и
провеждани от Главния инспекторат за извънредни ситуации и подчинените му звена;
е) да гарантира, чрез окръжните образователни инспекторати,

участието на

представители на училищните ръководства в инструктажите, организирани преди
началото на учебната година или през годината, когато това е необходимо;
г) да изготвя анализи: на края на всяка календарна година за Министерството и на
края на всеки учебен срок на ниво окръжни образователни инспекторати относно начина
на организиране и провеждане на обучението в областта на извънредните ситуации;
з) да координира, осигурява подкрепа и контролира работата на окръжните
училищни инспекторати по отношение на извършването на обучителни и други дейности
в областта на извънредните ситуации.
Министерството на вътрешните работи, чрез Главния инспекторат за
извънредните ситуации има следните задължения:
а) да осигурява подкрепа и специализирана помощ при реализирането на
образователни дейности за деца, ученици и студенти в областта на извънредните
ситуации;
б) да подпомага, чрез подчинените си звена и експертен персонал, общините в
организирането и провеждането на обучителни дейности свързани с БАК;
в) да разработи, самостоятелно или в партньорство, ръководства, брошури,
листовки и други информационни материали на конкретни теми, свързани с бедствията
и авариите;
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г) в съдействие с областните инспекторати за извънредни ситуации, да одобри
годишните планове да обучение и симулационни дейности, изготвени от регионалните
образователни инспекторати или висши учебни заведения;
д) да гарантира, чрез подчинените си структури, провеждането на инструктажи на
ръководителите на учебни заведения и институции, както и на преподавателския състав,
отговорен при изпълнението на планираните дейности;
е) да координира и подпомага подчинените си структури в организирането и
провеждането на дейности за обучение на деца, ученици и студенти в областта на БАК;
г) да анализира, на годишна основа по отношение на дейностите на Главния
инспекторат и на всеки шест месеца, на ниво областни инспекторати за извънредни
ситуации, начина на организиране и провеждане на обученията и другите дейности в
областта на извънредните ситуации.
Протоколът за обучение в областтта на извънредните ситуации за деца, ученици и
студенти в рамките на училищното образование и висшето образование се изпълнява въз
основа на постановление съгласно чл. 14. Ал. (1) от Закона за образованието № 1/2011,
заедно с измененията и допълненията на член 36, параграф (1) и (2) от Закона за
гражданска защита № 481/2004, изменен и допълнен от Закон № 21/2006 и член 18, буква
(f) от Закон № 307/2006 за защитата срещу пожари.
Законодателните разпоредби относно управлението на рискови ситуации на ниво
национално

образование

се

уточняват

в

Регламент

за

организацията

и

функционирането на средните училища. Този рамков документ, изработен от
Министерство на образованието , съдържа определени норми относно организацията и
функционирането на държавните и частни средни училища, в съответствие със Закона за
образованието № 84/1995 (обнародван), с неговите изменения и допълнения и Закон №
128/1997 за статута на учителите, с неговите изменения и допълнения.
Управлението, контролът, обучението и инструкциите насочени към Министерство
на

образованието,

регионалните

инспекторати

по

образование,

учителите,

административния персонал, учениците и учителите са съобразени с регламента.
Всяко учебно учреждение функционира съгласно вътрешни правила, които са
изработени в съответствие с разпоредбите на Румънската конституция, Закона за
образованието № 1/2011, с подзаконови нормативни актове, и Закон № 53/2003, изменне
и допълнен от Закон № 40/2011, който се отнася до Кодекса на труда. Вътрешните
правила регулират работните отношения в учебното учреждение и съдържат норми,
които се отнасят до осъществяването на образователни дейности в рамките на учебните

13

програми и чрез извънкласни дейности, дейности с административен, технически и
финансов характер. Вътрешните правила се изработват от екип, който се назначава от
Борда на директорите и се координира от учителите.
Съгласно вътрешните правила,

на ниво училище се създава комисия за

превенция и действия при пожари, както и комисия за гражданска защита.
Основните задължения на горепосочените работни комисии са:
-

изработване на програма за провеждане на информационна кампания, насочена
към училищния персонал и учениците, за разясняване на вредите, причинени от
природни

бедствия

предизвикани

от

(наводнения,

човека

(пожари,

земетресения,
войни,

пожари)

радиоактивно

или
или

бедствия,
химическо

замърсяване и др.);
-

разработване на програма за практически управжения, която следва да бъде
насочена към обучението на учениците да реагират бързо и ефективно при
евентуално настъпване на някой от горепосочените инциденти;

-

установяване и поддържане на постоянни контакти с властите, в чиито ресор
влиза гражданската защита на регионално ниво (училищният образователен съвет,
армията и др.)

-

изработване на информационни материали насочени към учители и ученици в
областта на гражданската защита; организиране на уроци, дебати и други;

Вътрешните правила

указват, че всяко учебно учреждение трябва да създаде

своя собствена процедура, свързана с действията по противопожарна безопасност,
гражданска защита и защита при кризисни ситуации. Процедурната дейност има за цел да
очертае специфични дейности за превенция и действия при пожари, гражданска защита и
реакция

при

извънредни ситуации. Лицата, включени в тази процедурна дейност се

определят от директора на образователното учреждение.
I.

Законово положение за БАК в Eвропейския съюз
През 2001 г. е създаден Европейският механизъм за гражданска защита (ЕМГЗ) -

EU Civil Protection Mechanism. Механизмът цели насърчаване координацията между
националните служби на „Гражданска защита“ (ГЗ) в Европа. Включени са всички страни,
членки на ЕС както и Исландия, Черна гора, Сърбия, Македония, Норвегия и Турция.
Механизмът за гражданска защита е създаден за повишаване ефективността при
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действие по време на БАК и подпомагане жертвите от природни и антропогенни
бедствия, чрез сътрудничество между страните включени в него. Бенефициенти на
механизма обаче могат да бъдат не само държави в Европа, а по целия свят.
Оперативния център на ЕМГЗ е Центърът за спешно реагиране (Emergency Response
Coordination Centre), отворил врати на 15 май 2013 г. Преди него сходен координационен
център е Центърът за мониторинг и информация. Центърът за спешно реагиране (ЦСР)
служи като централно звено за подпомагане на координацията на различни равнища:
Комисия, държави членки, засегната държава, хуманитарни партньори и екипи на
гражданска защита, работещи на място. ЦСР е отворен денонощно, без почивен ден и
получава и анализира искания за помощ от засегнати държави като може да се справя с
до три едновременни извънредни ситуации в различни часови зони. Новоприетото
европейско законодателство дава възможност на държавиje, участващи в Механизма за
гражданска защита на ЕС, да предоставят на доброволен принцип част от своя капацитет
за

спешно

реагиране

(например

специализирани

самолети,

тежко

оборудване,

спасителни екипи и др.) в общ резерв, готов да бъде използван в много кратък срок, като
част от изцяло координирана европейска реакция при необходимост. При невъзможност
за справяне на регионалните или съответно националните служби на ГЗ се подава искане
към Центърът за спешно реагиране (фиг. 2).
От създаването си през 2001 г. до сега Европейският механизъм за гражданска
защита има участие в стотици дейности при БАК, сред които и земетресението в Непал
през април 2015 г., горските пожари в Гърция през юли 2015 г. и т.н. Подробна
информация за минала и настояща дейност на ЕМГЗ ще бъде представена в т. 3.2 „БАК в
Европа“.
Юридически дейностите на ЕС относно БАК са подкрепени от Регламент на ЕС №
1257/96 за хуманитарните помощи от 20 юни 1996г., Решение № 1313/2013 на
Европейския парламент и съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза от
17 декември 2013 г., Регламент № 375/2014 на Европейския парламент и съвета за
създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива
„Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“) от 3 април 2014 г. и Регламент № 2016/369 на
съвета относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза от 15 март 2016
г., които са разпространение свободно на всички езици на държавите, членки на ЕС.
Пълните регламенти и решения могат да бъдат намерени на сайта на Европейската
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комисия

в

отдел

Хуманитарна

помощ

и

гражданска

защита

-

http://ec.europa.eu/echo/node/404.

V.

БАК в България, Румъния и Европа
По данни на Организацията на обединените нации (ООН) природни бедствия,

причинени от промените в климата, са се случвали почти всеки ден през изминалото
десетилетие. Стихиите са двойно повече в сравнение с периода между 1995-2005 г.
Съгласно проучване на организацията, около 1 милиард деца, на възраст между 1-14
години, живеят в региони с висок сеизмичен риск, което рискува живота на всички тези
деца, докато са на училище. В страните от югоизточна Европа, този риск е изключително
висок. Съгласно доклад на УНИЦЕФ, училищата в тези страни са уязвими по време на
природни бедствия, като силни ветрове, наводнения, земетресения и други.
По информация от Международната база данни за бедствия към Центъра за
изследване разпространението на бедствия (EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster
Database – www.emdat.be , Université Catholique de Louvain, Brussels (Belgium)), само през
2015 година са 346 бедствия с 22 773 загинали души, 98.6 млн. души са засегнати от тях и
щетите са на стойност от $ 66.5 млрд. Най-много жертви в света през 2015 г. са били
жертвите на наводнения – 3 310 души, а за периода между 2005 и 2014 г. наводненията са
достигнали най-голям брой души в света, а именно 85 139 394 души. Въпреки малкия
брой бедствия в Европа в сравнение с другите континенти, трябва да бъде взета предвид
и негативната тенденция по отношение броя на жертвите. Ако между 2005 и 2014 г. в
Европа жертвите от бедствия в процентно съотношение спрямо всички жертви от
бедствия по света е едва 8,6 %, то за 2015 година Европа се нарежда на второ място с
16,4 %. Синтезирана информация и статистически анализ за бедствията, жертвите,
засегнатите хора и материалните щети в периода между 2004 и 2013г. може да бъде
намерен на страницата на Международната Федерация на Червения кръст и Червения
полумесец - http://www.ifrc.org/world-disasters-report-2014/data , а пълната база данни –
на

страницата

на

Центъра

за

изследване

http://www.emdat.be/disaster_list/index.html.

16

разпространението

на

бедствия

-

V.1. БАК в България
Въпреки географското местоположение на България и географските и геоложки
особености на страната ни, ГДПБЗН отчита висока дейност през последните 5 години.
Макар, че през последните 3 години произшествията са по-малко на брой, не се
забелязва ясна тенденция за намаляване или увеличаване работата на ГДПБЗН. По
статистически данни на дирекцията (фиг. 4), броят на произшествията (пожари и други
спасителни дейности) през последните години е сравнително висок – 47 715
произшествия за страната през 2015 година, от които 30 009 пожари и 17 706 спасителни
дейности. По неофициални данни в повечето случаи на пожари, можем да говорим за
палежи. От графиката ясно се вижда и високият брой на спасителни дейности, към които
спадат битови инциденти, инциденти с опасни вещества и материали, бедствия, аварии и
т.н. Отчетените бедствия през 2015 година са 269, което е значително по-малко от 703
бедствия през 2014 г., но много повече от 2013 г, когато са едва 70. От разгледаните
данни можем да заключим, че няма тенденция в каквато и да е насока и не можем да
говорим за ефективно справяне със ситуациите, но също и за драстично влошаване. На
първо място по произшествия регистрирани от ГДПБЗН през 2015 г. е София-град с 5369
произшествия (3305 пожари и 2064 спасителни дейности), следван от Пловдив с 4743
(2714 пожари и 2029 спасителни дейности) и Бургас с 3074 (2012 пожари и 1062
спасителни дейности). Най-висок брой отчетени произшествия за последните 5 години
има през 2012 г. в София-град – 7059 (3910 пожари и 3149 спасителни дейности), а найнисък през 2015 г. в Разград – 543 произшествия (399 пожари и 144 спасителни дейности).
Разглеждайки областите, имащи излаз на р. Дунав (табл. 1), забелязваме, че за 2015 г.
най-много произшествия има в област Монтана, а средно за последните 5 години на
първо място по БАК е област Велико Търново. По-голяма относителна численост за
всички области през годините имат пожарите.
намерени

данните

за

всички

БАК

На сайтът на ГДПБЗН могат да бъдат
през

последните

10

години

(http://www.nspbzn.mvr.bg/default.htm ). Воденето на статистика и анализирането на
данните е една от основните дейности на дирекцията.

V.2. БАК в Румъния
Вследствие на глобалните климатични промени, които често стават причина за
природни бедствия, през последните няколко години Румъния също се сблъсква с
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глобални природни феномени, в частност наводнения , но също така и земетресения,
които водят до загуба на човешки животи и материални щети. Честотата и интензитета на
бедствията изискват взимане на определени мерки за увеличаване на контрола и
намаляване на последиците от тях.
След анализ на основните рискови фактори в Румъния се оказва, че 60 % от
територията на страната е с висок фактор на уязвимост, с наличие на поне два или три
рискови фактура, които могат да причинят природно бедствие. В заключение, Румъния е
уязвима на бедствия, което изисква прилагане на систематичен подход, координация и
контрол на действията по гражданска защита на всички нива, съгласно законовата уредба
и добре поддържана материална база.
Имайки предвид опита на други страни, където такива събития се случват по-често и за
по-дълъг период от време, става ясно, че най-ефективният метод за реакция е
превенция, а най-добрата превенция е чрез образование и информация.
V.3. БАК в Европа
По данни на Центъра за изследване разпространението на бедствия, през
последните 5 години за периода 2010 – 2015 г. има 272 отчетени БАК, като най-много
засегнати има от наводнението в Чехия през 2013 г. – 1 300 000 души, 15 загинали и щети
на стойност над

$ 828 552 000. Разглеждайки статистиката се забелязва, че най-много

жертви има при екстремално високи температури (напр. през 2015 г. във Франция – 3275
загинали), а най-големи материални щети нанасят наводненията и земетресенията. За
същия период на Балканския полуостров са записани 72 бедствия, най-опустошителни, от
които са наводненията в Сърбия през 2014 г. (щети над $ 2 млрд., 51 загинали и 49 600
засегнати души) и наводненията в Румъния през 2010 г. (щети над $ 1 млрд., 26 загинали
и 12 237 засегнати души). Анализът на данните посочва, че най-често срещаните
бедствия за посочения период са наводненията, а именно 62,7 % от всички БАК. Наймного отчетени наводнения има в Сърбия съответно с най-много нанесени щети. Имайки
предвид тази статистика можем да заключим, че противобедствената политика на
страните от Балканския полуостров трябва да бъде насочена основно в предотвратяване
на наводнения.
При неспособност на дадена страна да се справи с определено бедствие, тя може
да се обърне за помощ към Европейския механизъм за гражданска защита, дори и да не е
членка на механизъма. От основаването си през 2001 г. ЕМГЗ има над 300 мониторирани
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бедствия и повече от 200 отговора на постъпили молби. Към тях спадат участието на
ЕМГЗ в действията след земетресението в Непал през април 2015 г., подпомагане борбата
с Ебола епидемията през юли 2014 г. и др. В Европа, отличаващи се намеси на ЕМГЗ са на
територията на Гърция през 2015 г. подпомагайки, потушаването на горските пожари,
Сърбия и Босна и Херцеговина през 2014 г., засегнати от сериозни наводнения с
опустошителни

размери

(данните

са

посочени

по-горе

в

текста). Мащабът

на

наводненията е изключително голям, но с предложената помощ на 23 страни членки на
механизъма, засегнатите страни са успешно подкрепени. Освен с директни намеси при
БАК, ЕМГЗ се отличава с активното си участие и помощ при справянето с бежанската
криза като подпомага активно Македония, Унгария, Сърбия, Словения, Хърватия и Гърция
в периода след средата на 2015 г. Основно участие на ЕМГЗ има не само в
координирането на държавите членки, а и във финансирането транспорта на помощите.
През 2015 г. механизмът е отделил € 14 млн. за съфинансиране транспорта на
необходими провизии и материали.
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фигура 1 - графика на статистическите данни за произшествия (БАК) през периода 2011 г. – 2015 г. на ГД „ПБЗН“ България;
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Фигура 2 - Статистическа информация за областите, имащи излаз на р. Дунав по
данни на ГДПБЗН;
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VI.

Добри практики при обучения и превенция на БАК в България,
Румъния и Европа
Добри практики в България
В България, една от основните дейности на ГД „ПБЗН“ е превенция на бедствията,

както е упоменато и в чл. 5, т. 1 от ЗЗБ. Това се вижда и по сравнително големият брой
редовни дежурства на служителите на дирекцията, редовни проверки на различни
обекти, констатирани нарушения на различни обекти и връчени актове. Важна част от
превантивните мерки е провеждането на обучения и информиране на обществото за
реагиране при опасност от различни БАК. За последните 5 години са извършени 23 539
занятия в различни български училища, което е средно 4707 презентации годишно.
Броят на достигнатите ученици е 1 355 831 души.
Друга успешна дейност в аспект на обучение реализира БЧК. Множество обучения
са извършени в отделни учения от доброволци чрез БЧК и Български младежки Червен
кръст (БМЧК), чрез няколко активни кампании по оказване на първа долекарска помощ.
Отделени са малко часове в учебната програма по биология за оказване на ПДП, които
обаче са крайно недостатъчни за усвояване на такава специфична материя. Липсва също
и цялостно обучение за реагиране при БАК, което да бъде преподаване в училищата или
да бъде презентирано на компании, фирми и т.н.
Като добра практика по отношение на наличните информационни и обучителни
материали относно БАК, които се ползват от училищната общност в България може да се
посочат методическите указания „Книга за учителя за обучения за защита при
бедствия и аварии“,

които са разработени специално за обучение по гражданска

защита и са предназначени за учителите в системата на училищното образование.
Книгата представлява методология за въвеждане на ефективни и модерни методи за
обучение за защита при бедствия и аварии. В нея се използват нови, интерактивни и
интеграционни методи на обучение за повишаване на привлекателността и качеството на
учебния процес и повишаване на интереса на учениците. Учебното помагало поставя
акцент върху практическата приложимост на обучението. В нея е посочено как може да
се проведе качествено и ефективно обучение за защита при бедствия и аварии,
представени са основни тематични рубрики и предложения как да се използват
изготвените материали, както и полезни съвети за учителите, улесняващи обучителните
етапи. Темите за началния етап на обучение в книгата са структурирани в три отделни
модула – защита при бедствия, пожарна безопасност и спасяване и първа помощ. Отделен
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модул е посветен на обучение, свързано с оказване на психологическа помощ. Книгата
съдържа както теоретичен материал, така и предложения за използване на интерактивни
техники, които улесняват практическата подготовка и работа с учениците. 5 Книгата се
разпространява от отделни регионални инспекторати по образованието в страната.
Указанията са създадени в рамките на проект „Превенция на бедствия и аварии чрез
системата на средното образование в България“, реализиран в партньорство между МОН,
Министерство на извънредните ситуации и ПРООН и са насочени към учители.
Книгата

може

да

бъде

намерена

на

следния

адрес:

http://rio-

sliven.org/rioup/institution/PBZN/novPlan/kniga-za-uchitelya-progimnazialen-etapmetodicheski-razrabotki-za-obuchenie-za-zaschita-pri-bedstviya-i-avarii.pdf
Друго четиво е наръчникът за реагиране при БАК, предназначен за деца, който е
изготвен през 2007 г. от тогава съществуващото Министерство на държавната политика за
бедствия и аварии. Наръчникът се казва „Азбука на оцеляването“ и представя по
увлекателен за децата начин, ценна информация за действия при случай на БАК. Това е
част от проект Национална информационна кампания – „Азбука на оцеляването” по
Комуникационната стратегия на Република България за 2007 г.
Друга добра практика е реализираното през октомври и ноември 2014 г. пилотно
обучение на учители по превенция при бедствия и аварии от центъра за управление на
кризисни ситуации на Военна академия „Г.С. Раковски“. Обучението се организира в
партньорство с Министерство на образованието и науката и се проведе в 15 областни
града. Обучението е насочено към директори, помощник-директори на училища и детски
градини, а основната му цел е да запознае участниците с това какво представлява
управлението на криза, какви действия се предприемат и каква е организацията при
превенция

от

бедствия

и

аварии.

Обучението

включва

и

практическа

част

–

психологическа подготовка за преодоляване на стреса и практическа подготовка при
преодоляване на бедствия и аварии. В програмата на курса са включени теми като
същност на стреса, екстремален стрес при бедствия, аварии и катастрофи, справяне със
стреса след травматично събитие и други. Практическата част включва ситуационни игри
за решаване на конкретна кризисна ситуация. 6
На национално и международно равнище функционира движението младежки
противопожарни отряди (МПО) „Млад огнеборец“. То е възстановено в България през
5

http://rio-sliven.org/rioup/institution/PBZN/novPlan/kniga-za-uchitelya-nachalen-etap-metodicheski-razrabotkiza-obuchenie-za-zaschita-pri-bedstviya-i-avarii.pdf
6
http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=852
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учебната 1999/2000 г. Основната му цел е повишаване на физическата дееспособност на
младежите и развиване на трайни практически умения и готовност за действия при БАК.
Във Видинска област, отрядите „Млад огнеборец“ се обучават и подготвят от
служителите на РД „ПБЗН“, със съдействието на общините, директорите и педагозите от
училищата и на Регионалния инспекторат на МОН. В МПО се приемат на доброволен
принцип, физически здрави младежи и девойки, на възраст от 12 до 16 години. За приемане в
отрядите, младежите подават до директора на съответното училище: 1) молба за участие и
2) декларация за съгласие от родителя. Изграждането на нови МПО в СОУ и ОУ започва в
началото на всяка учебна година.
Теоретичната подготовка на младите огнеборци се ръководи от инструкторите
на отрядите (пожарникари-професионалисти) под формата на лекции и семинари по
тематика, предварително съгласувана с Инспектората на МОН.
Практическата подготовка и спортно- състезателната дейност се провеждат от
инструкторите и от водачите на отборите - определени педагогически лица от учебното
заведение.
Състезателната подготовка и провеждането на състезанията между отрядите е
съобразена с Международния правилник за състезания на младежки пожарникарски отбори,
издаден от Международната комисия за ръководство на младежите към СТ1Р (Международен
технически комитет по предотвратяване и гасене на пожарите). Състезанията на МПО се
провеждат по дисциплини, регламентирани в Правила за провеждане на състезания на
МПО "Млад огнеборец", а именно:
•

1. "Бойно разгръщане на състезателна пътека".

•

2. "400 т. щафетно бягане с препятствия".

Оценяването на резултатите, отделно за двете дисциплини, се извършва от съдийска
комисия по конкретно зададени таблични форми, съгласно Правилата за провеждане на
състезанията. Крайното комплексно класиране на отборите се оформя от общия брой
точки, присъдени на отбора при двете отделни дисциплини.
През времето от 1999/2000 учебна година досега, пожарникарите от Видинска
област обучават и подготвят за участие в състезанията ежегодно около 15-16 броя
младежки отряда "Млад огнеборец" с 160-170 бр. ученици. Всяка година, в провежданите
през м. май областни състезания по традиция вземат участие 13 отбора. Всички деца,
участващи в състезанията, получават награди и торти. За всички отбори има грамоти.
Състезателите от отборите, класирани напървите три места, получават медали, а отборапобедител -- призова шампионска купа.
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Излъченият победител в комплексното класиране отбор представя Видинска
област на Републиканските състезания на младите огнеборци, които през настоящата година
ще се проведат в курорта Слънчев бряг от 05 до 08 юни. Отборът републикански
шампион представя България на Международни състезания и на други форуми на
международно ниво.
Добра практика за обучение при БАК е провежданото национално ученическо състезание
„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ и международния конкурс за детска рисунка
„С очите си видях бедата“. Организатор на състезанието е ГД „ПБЗН“ – МВР в партньорство с
Министерство на образованието, младежта и науката и Национален дворец на децата. Целта на
състезанието е да се провери нивото на знанията за поведение и действие на
учениците за защита при различни видове бедствия, пожари и промишлени аварии,
придобити през основния курс на обучение в системата на средното образование и да се
популяризира дейността на ГД „ПБЗН“ сред подрастващите. Друга цел е да се стимулират
учениците към по-задълбочено усвояване на знания, умения, навици за правилно поведение
при рискови ситуации, оказване на помощ и взаимопомощ и работа в екип, както и да
формира и развива култура на поведение, превенция на риска, активна гражданска
позиция, опазване на околната среда и др. Състезанието включва теоретична и практическа
част. Теоретичната част е проверка на усвоените теоретични знания от I до VII клас чрез
индивидуален тест, в който участват всички състезатели. Тестът съдържа 30 въпроса,
групирани в раздели, които обхващат природните бедствия; промишлените аварии и
катастрофи, индивидуални и колективни средства за защита, пожарна безопасност, сигнали
за ранно предупреждение и оповестяване, първа помощ и други. Практическата част е
проверка на придобитите умения и навици за защита чрез състезателни игри, в които
участват по трима от състезателите на отбора /четвъртия е резерва/. Тя се осъществява в
учебни центрове по теми и учебни въпроси. Отборите се състезават комплексно за време и
правилно действие в различни ситуации. До националното състезание се допускат
отборите, класирали се на първо място в областните състезания. В състезанието
участват ученици от VI и VII клас. Провежда се на три етапа. Районните състезания се
провеждат през месец март, областните през месец април, а националното състезание
през месец май.

25

Добри практики в Румъния
Проект „CHILD LED – Намаляване на риска“
През периода септември 2007 – октомври 2008, организацията „Спаси децата”,
Министерството на образованието, Генералният инспекторат по извънредни ситуации и
Румънската група Children’s High Level, осъществяват пилотен проект за предоставяне на
информация за деца в 4-7 клас по теми, свързани с тяхното обучение в случай на опасни
събития – наводнение, пожар, земетресение. Проектът обхваща 3 училища от Букурещ,
Раст – район Долж и Чиселет – район Кълъраш. В резултат на проекта са обучени 350 деца
и 30 учители.
Цел на проекта: да обхване деца в специфични дейности и да открие какъв може
да бъде ефектът от бедствия в общността и как може да бъде минимизиран риска от
бедствия.
Основните цели на проекта са: Да информира децата за видовете бедствия, които
може да се случат в региона, в който живеят; да създаде навици у децата за оказване на
първа помощ в случай на наводнения, пожари, земетресения и други;
В резултат от проекта се подготвят два много важни документа:
“Методология за осъществяване на проект, координиран от децата, по отношение
на минимизирането на риска от природни бедствия,
който набелязва основните етапи и дейностите,
изпълнени в рамките на проекта;
Учебникът „Нека научим как да се предпазваме от
бедствия“

- материал, изцяло създаден от учениците,

включени в проекта и представляващ синтез на работата,
осъществена от децата от трите училища, обхванати от
проекта.
Този документ е първият по рода си в Европа, т.е.
първият учебник, създаден изцяло от деца.
Учебникът
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може

да

бъде

изтеглен

от

сайта

на

организация

„Спаси

децата“

от

адрес:

http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010002_manual_prevenire_dezastre.final[1].pdf

Проект „Румънска образователна сеизмична мрежа“
Проектът „Румънска образователна сеизмична мрежа“ (roeduseis.ro-NET), който
стартира през 2012 г., е първата образователна инициатива в Румъния в областта на
сеизмичната активност, включващ две изследователски организации (Национален
институт по физика на земята – координатор на проекта, Национален институт за
изследване и развитие на конструкциите, урбанизма и устойчивото териториално
развитие (URBAN-INCERC), Университетът Babes-Bolyai University (UBB).
Целта на проекта е да увеличи нивото на познание на ученици и ученици по
отношение на феномените, свързани със земетресенията, техният ефект и мерките за
обучение и защита в случай на земетресение и да промотира ролята на образованието и
обучението в училище за минимизиране на риска от бедствия. Проектът е пилотен и
обвхаща 9 училища в следните градове: Брашов, Букурещ, Клуж, Констанца, Сибиу,
Фокшани, Яш и Залъу.
Проектът е насочен към постигането на три основни цели:
Образователни – да създаде нови обучителни материали, да запознае учители и
ученици със сеизмологични данни и да ги обучи да анализират и интерпретират тези
данни;
Научни – да създаде образователна сеизмична мрежа, чрез инсталиране на
образователни сеизмометри в училищата, включени в проекта и да създаде база от
данни, която представя земетресенията, случващи се в рамките на тази мрежа;
Социални – да улесни връзката между изследователи, учители и ученици, което ще
позволи на учителите и учениците да се включат в изследователски дейности, а на
изследователите да предадат своите знания и да участват в дидактически занимания.
Образователната е-платформа на проекта www.roeduseis.ro съдържа информация за
проекта и предоставя достъп до разработените учебни материали. Освен това има
секция, предоставяща информация за земетресенията в Румъния, данни, получени по
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време на тези земетресения. Тази информация може да бъде изтеглена и използвана за
целите на образованието.

Добри практики в Европа
Опитът на европейските страни показва положителни резултати при заангажиране
на учащите се в широко разпространената при тях организация на младежки противопожарни
отряди. Ангажирането на част от извънкласното време на младежите с полезни и
привлекателни занимания е добра алтернатива на редица негативни обществени влияния. С
такива интересни форми със състезателен и възпитателен характер се подпомага в голяма
степен и противопожарната култура на подрастващите. Създават се умения за адекватни
действия, за защита и самозащита при пожари, аварии, бедствия и свързаните с тях
опасности.
Като добра практика за действия, свързани с превенция на риска от БАК може да
се посочи дейността на Организацията на обединените нации (ООН) на европейско и
световно равнище. Департаментът на ООН за превенция на риска при бедствия си
поставя глобални цели за намаляване на бедствията, търсейки да въвлече всеки индивид
и всяка общност за постигане на целите за намаляване на смъртността и вредите за
околната среда, които са причинени от БАК. По-конкретно, тези цели са: 1) информиране
на обществеността за по-добро разбиране на рисковете и глобално намаляване на
рисковете; 2) оказване на съдействие от страна на публичните власти за осъществяване
на политики за намаляване на бедствията и конкретни действия; 3) стимулиране на
интердисциплинарно и междусекторно партньорство, включително разширяване на
мрежите за сътрудничество за превенция на риска; 4) подобряване на знанията за
превенция и действия при БАК.
Основните дейности на Департамента на ООН за превенция на риска от бедствия
включват организиране на публични кампании за редуциране на риска от бедствия на
национално равнище; формулиране на политики; разпространение на насоки за
превенция на БАК; съдействие за създаване на Национални платформи за намаляване на
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риска от бедствия; създаване на партньорства на национално равнище за промотиране на
знания, свързани с безопасността и защитата на всички.
Обучението и знанията за намаляване на риска от бедствия е един от основните
приоритети на Рамката за действие Хиого на ООН. Този приоритет поощрява
„използването на знания, иновации и образование за изграждане на култура на
безопасността и гъвкавост на всички нива“, като основната цел е да се допринесе за
промяна в нагласите и поведението на гражданите по отношение на бедствията. Съгласно
Рамката за действие Хиого на ООН, децата, като „бъдещи лидери“ и ключови фактори
за промяна, са основна целева група, към която тези действия трябва да бъдат насочени.
В тази връзка, през 2006-2007 г. ООН провежда световна кампания за намаляване на
бедствията под надслов „Намаляването на риска от бедствия започва в училище“.
Нейната цел е да ангажира и мобилизира заинтересовани страни на местно, регионално и
национално равнище за включване в училищните програми на предмет за изучаване на
бедствията и намаляване на риска при бедствия, и за превръщане на училищата в
сигурно и безопасно място, което да извършва адекватни действия при БАК, чрез
създаване и внедряване на училищни програми за всеки един клас.
От 1999 г. насам, УНИЦЕФ подпомага до голяма степен държавите от югоизточна
Европа да постигнат целите, свързани с образование за всички, основно чрез иновативни
проекти и програми. Това включва разясняване на правата на децата, мерки за
възстановяване на възможностите за обучение на деца, които са пострадали при
бедствия, предизвикани от природата или от аварии и инциденти. УНИЦЕФ подпомага
обучителни инициативи, като припознава ключовата роля, която образованието може да
изиграе за превенция на риска при бедствия. Благодарение на тези обучения, децата
научават какво е бедствие, кога и как то може да се случи, какво трябва да се направи
преди, по време на, и след приключване на бедствието. Разбира се, интегрирането на
програми за превенция и намаляване на риска при БАК в образователните програми в
училищата са различни в различните европейски страни. Това зависи от нивото на
развитие, политическите ангажименти и националните политики в тази област. В тази
връзка, УНИЦЕФ дава основни препоръки, които могат да бъдат валидни за всички
държави. Част от тези препоръки са следните:
1)

Подобряване

на

безопасността

в

училищните

сгради

–

включително оценка на риска на райони, в които се намират училищата,
особено на такива, които са в зони с повишена сеизмична активност – чрез
грижа и защита на обучаемите в безопасна училищна среда;
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2)

Намаляване на риска чрез повече обучение и подобряване на
здравната инфраструктура в райони, уязвими на природни бедствия, чрез
осъществяване на инициативи в местната общност;

3)

Планиране на обучение за превенция и действия при БАК в
обучителните програми и обучение на учители;

4)

Създаване на обучителни програми за превенция и действия при
БАК, насочени към специфични сектори: местни власти, НПО, обучителни
организации и институции и други;

5)

Промотиране на обучителни инициативи на местно равнище и
създаване на доброволчески клубове, които да увеличат местния капацитет за
действия при БАК;

6)

Осигуряване на равен достъп за всички до подходящо обучение
и образователни инициативи;

Друга добра практика в Европа е, че за разлика от недостига на обучителни
материали в България, в почти всички европейски страни, наличието на наръчник за
действие при БАК не е изключение, а задължителен елемент на образователната
система. Много примери могат да бъдат дадени за добри ръководства като едни от найполезните са английското ръководство за план за действие при аварии издадено от
Областния съвет на Съри, училищно ръководство за подготовка за бедствия и извънредни
ситуации, издадено от Международната финансова корпорация към групата на
Световната банка, училищен план за управление на извънредни ситуации издаден от
Областния съвет на Девон, Англия. Всички ръководства включват основни познания за
потенциалните бедствия и за тяхната геологична, биологична, климатична и т.н.
специфичност с цел запознаване учениците със спецификата на извънредните ситуации.
Ръководствата включват задължителни алгоритми за действие при БАК, както и описание
на необходимите материали и инструменти за оцеляване в такива ситуации. Включени са
и също ролеви игри и казуси от хипотетични ситуации, които биват разигравани от
учениците, развивайки практическите си умения. Отделни глави от повечето ръководства
са насочени към опазването на околната среда и екологичните познания на учениците,
посочвайки, че голяма част от кризисните ситуации са следствие на негативно
антропогенно влияние.
На европейско и световно равнище са създадени са стратегически наръчници
насочени към подобряване на капацитета на училищата по отношение на подготовката им
за БАК. Тези наръчници са създадени от ключови институции
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занимаващи се с

подобряване на училищната система

- Световната банка 7 и ООН. Тези документи са

възприети като добри практики на ниво стратегически принципи, които да бъдат
включени в изследването.
В рамките на кампанията си за безопасни училища и болници, Департаментът на
ООН за намаляване на риска свързан с бедствия е разработил насоки, които да подобрят
капацитета и подготовката на училищата да въведат политика за безопасност и да се
справят по-добре в случай на настъпване на бедствие8 (Andres Winston C. Oreta, 2009).
Според насоките съществуват четири задължителни действия, което всяка училище
трябва да предприеме, за да подобри капацитета си за справяне в спешни ситуации:
o Да създаде комитет за действие в случай на извънредна ситуация или
бедствие. Лидер на комитета трябва да е училищния директор, като типът
и броят на членовете му зависи от типа училище (начално, средно) и от
броя обучавани ученици. В състава му задължително трябва да влизат
учители, административен персонал и в зависимост от типа училище могат
да се включат и представители на ученическия съвет илидруги ученици.
o Да разработи план за действие при извънредни ситуации. Разработването
на такъв план е от основно значение. Чрез него училището има възможност
да организира различни бригади за действие при различните аварийни и
бедствени ситуации – пожар, първа помощ, евакуация и да определи
отговорници в рамките на учителския и административен персонал спрямо
техните умения, интереси и компетентности. В рамките на този план трябва
да бъде планирано повеждането на различни обучения – при пожар, при
нужда от бърза евакуация, които редовно да се провеждат и да включват
всички ученици и персонал, включително тези с увреждания. Планът също
би

трябвало

да

бъде

съобразен

със

задължителната

система

за

информиране в случай на опасност. Друг важен аспект е планът да бъде
разработен съвместно с и комуникиран на местните власти – полиция,
пожарна, болници, както и родителите на учениците. Друга препоръка е
включването на темата за БАК, превенция, готовност и реакция в
училищните учебни програми. Не на последно място, също е важно да се

7

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, A. M. O. T. W. B. G. 2010. Disaster and Emergency Preparedness: Guidance for Schools.
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8b796b004970c0199a7ada336b93d75f/DisERHandbook.pdf?MOD=AJPERES: IFC.
8

ANDRES WINSTON C. ORETA 2009. UNISDR Guidance note: School Emergency and Disaster Preparedness. In: UNISDR ASIA AND THE PACIFIC (ed.).

http://www.unisdr.org/files/15655_1msshguidenotesprefinal0313101.pdf: The United Nations Office for Disaster Risk Reduction
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.

предвидят специфични процедури за редактиране на плана при нужда както
и за редовно провеждане на обученията. В насоките е представена
подробна информация какви компоненти трябва да включва плана, за да е
ефективен.
o Да

познава

отговорностите

на

различните

заинтересовани

лица

и

институции, които действат в случай на извънредна ситуация или бедствие
o Да провежда редовно обучения за реагиране при извънредни ситуации.
Световната банка също е разработила подробен наръчник за училища(International
Finance Corporation, 2010), който включва примери и протоколи за провеждането на
обучения стъпка по стъпка. Заложените принципи са същите като при насоките на ООН,
но наръчникът е по-подробен и включва чек-листове, описания и протоколи за различни
процедури, матрица за оценка на нивото на риска, образци на документи, които да бъдат
предоставени на училищния комитет и сценарии за провеждането на различните
обучения.
VII.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ЕМПИРИЧНИ
ПРОУЧВАНИЯ
За целите на настоящия доклад, екипът от експерти „сравнително проучване“

реализира емпирично проучване в 10 училища на териториите на областите Видин и
Монтана и в 10 училища на територията на област Долж (Румъния). В обхвата на
теренното проучване попадат също така регионални инспекторати по образование и
представители на родителски настоятелства.
Основна цел на проведеното емпирично проучване беше да се изследва доколко
училищната общност в България и в Румъния – управлението на училищата, учителите,
психолозите, учениците от целевите региони в двете държави са запознати с бедствения
риск и с начините за реакция при евентуално настъпване на кризисна ситуация и доколко
последните имат готовност адекватно да предприемат мерки за реакция при бедствие.
За целите на проучването беше използван комплексен набор от количествени и
качествени методи за оценка на нуждите за подобряване на училищния капацитет да
отговори по-добре на изискванията на европейските и национални политики за създаване
на безопасни и устойчиви на бедствия училища. Количествените методи са попълване
на въпросници/анкетни карти. Те позволяват да се обхване колкото се може по-голяма
част от обекта на изследването. Качестевните методи ще бъдат провеждане на
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интервюта и фокус групи. Те позволяват намесата на изпълнителя и имат емпиричен
характер.
В проучването участие взеха по един представител на регионалните инспекторати
по образование в областите Видин и Монтана (България) и Долж (Румъния),
представители на училищното ръководство от 10 училища в област Видин и област
Монтана /България/ и на 10 училища от област Долж (Румъния);

учители, училищни

психолози (100 участници от 10 училища във Видин и Монтана и 100 участници от 10
училища в област Долж), ученици (100 ученици, представители на РИО в областите Видин
и Монтана (България) и Долж (Румъния); родителски настоятелства (10 представители от
България и 10 от Румъния), обект на изследване от България и Румъния.
VII.1. Анализ на резултати от проведени интервюта с целеви респонденти в
областите Видин и Монтана
В хода на настоящото проучване бяха проведени интервюта с представители на
РИО, училищните ръководства и родителските настоятелства от областните градове
Видин и Монтана.

Провеждането на интервютата е теренна работа, която включва

посещение в училища, институции и организации. Интервютата предполагат устна реч,
която е по-различна от писменото представяне на отговорите, а респондентът отговаря
на въпросите въз основа на това, което чува. Интервютата имаха за цел да проучат с
какви ресурси /материални, учебни и др./ разполага училищната общност, какви са
плановете и програмите за обучение, извънкласните дейности за обучение, помагалата, с
които училищата разполагат в тази област, до каква степен се прилагат европейското и
национално законодателство, националните планове и програми за защита срещу
бедствия и др. в плановете и обучителните програми на училищната общност.
Резултатите

от

проучването

чрез

интервюта

очертават

потенциалните

рискове,

идентифицират силните и слабите страни на училищната общност за защита от бедствия,
което от своя страна ще подпомогне очертаването на подходящи теми за образователните
програми.
Съгласно резулатите от проведени интервюта с експертите от РИО Видин и РИО
Монтана, училищната общност е добре запозната с европейското и национално
законодателство, националните планове и програми за защита при бедствия. Всички
училищни програми и планове за защита при бедствия се изготвят на база национално
законодателство, което е съгласувано с европейското. На регионално равнище се

33

провеждат специализирани обучения за планиране, които обхващат практически въпроси
от нормативната уредба в областта на управлението на риска и защита на населението,
както и ефикасното му прилагане в рамките на училището. Регионалните инспекторати
отчитат, че обученията в област Монтана са насочени към представители на цялата
училищна общност – училищното ръководство, училищна администрация и учителите.
РИО Монтана посочва, че по време на септемврийските им съвещания с директори на
училища, присъства задължително по един представител на РД „Пожарна безопасност и
защита на населението“, който ги запознава с промени в законодателството, наредбите и
други нормативни документи. Според експерти на РИО Видин, в училищните планове
законодателството е много точно съобразено и категорично във всяка конкретна
ситуация, а регионалните планове за защита при бедствия се познават от директорите на
училища и от екипите, които работят в тази посока в целия регион, всички общини и
населени места. Например знае се, че в област Видин част от общините могат да бъдат
застрашени от високите води на Дунава, които обикновено се покачват в ранната пролет,
при снеготопенето, при регурлирането на реката, свързано със съораженията, които са в
този район. И това е отразено в плановете на училищата.
На въпроса дали всяко училище разполага със самостоятелен план за защита при
бедствия и за оказване на първа долекарска помощ и доколко този план се прилага на
практика, представителите на РИО Монтана и РИО Видин посочват, че такъв план има във
всяко училище. В началото на учебната година всяко училище представя на Регионалния
инспекторат актуализиран план, който е неразделна част от цялостната подготовка за
годината. РИО следи всичко, което е свързано с безопасността на децата, което включва
и мониторирането на този план. По време на редовните септемврийските съвещания,
които се провеждат между РИО и

училищните ръководства, се дават допълнително

указания, свързани с прилагането и изпълнение на плана.

След като училището

представи своя план, последният се заверява от Началника на инспектората и Директора
на РДПБЗН. Копия от тези планове се съхраняват в самото училище и в РИО, а при
необходимост, може да се действа съвместно с общинските и областни структури при
реална ситуация, свързана с бедствия. На този етап не са регистрирани констатации и
нарушения за неизпълнение на плановете. Освен училищния план има и други мерки,
които се следят на база специални заповеди – например, във Видин, относно готовността
за зимни условия, което включва напр. опасни дървета (които могат да паднат върху
училището при силен вятър и пр.). Освен това, децата също редовно се инструктират. На
въпроса доколко европейската и национална нормативната уредба се прилага в
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училищните планове, експертите от РИО Монтана посочват за пример училищния план на
II

ОУ

–

гр.

Лом,

който

е

направен

съгласно

изискванията

законодателство, което е хармонизирано с европейското.

на

националното

В тази връзка може да се

заключи, че ръководствата на училищата са в течение с нормативната уредба на страната.
На въпрос дали са правени специализирани обучения за учители свързани с БАК,
представителите на РИО Монтана уточняват, че специализирани обучения в тази посока с
учители не са правени. Експертите отчитат, че обучения за оказване на първа долекарска
помощ и защита при бедствия насочени към учители не се провеждат системно. Няма
изградена система в тази посока, макар, че такова обучение се е провело преди 2 години
за учители в няколко училища в областта по инициатива на РД „ПБЗН“. Експертите от РИО
– град Видин посочват, че съществуват различни национални програми за квалификация и
учителите са обучени по тези въпроси, но не могат да се ангажират с отговор на въпроса,
дали всички учители са обхванати. Първоначално, когато се търсят съответните целеви
групи за съответното обучение, се насочват към онези, които са в училищните комисии и
имат конкретни задължения в тази посока, следващата целева група са класните
ръководители

и

целия

педагогически

персонал.

РИО-Видин

има

програма

за

квалификация на педагогическите кадри, която ще продължи да развива други програми
и в посока управление на риска при бедствия. В тази връзка, може да се заключи, че и в
двете области обучения се провеждат, но те не обхващат цялата училищна
общност, и че трябва да има повече действия в тази посока.
На въпроса доколко училищата в областта спазват инструкциите на МОН за
провеждане на обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска
помощ в системата на народната просвета, експертите от РИО-Видин отговарят, че всички
училища в областта се съобразяват с тях, а всяка година се напомня на директорите
на училища за провеждане на задължителните часове при БАК. Училищата
разполагат

също така със сборници с материали, които са съобразени с

възрастовите особености. РИО-гр. Видин дава всяка година инструкции, които идват
от МОН, чието съблюдаване е задължително.
На въпроса „Известно ли Ви е дали се провеждат извънкласни практически
занимания за защита при бедствия – обучения, състезания, симулационни игри и др.
във Вашата област“, представителиите на РИО-Видин уточняват, че има по две
задължителни практически занимания за действие при бедствия. Обикновено се
провеждат по едно за всеки срок и са свързани с учебна евакуация, като това се спазва
от всички училища. Що се отнася до състезания и симулационни игри, експертите от
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Видин изтъкват, че това до известен смисъл липсва и тук е мястото може би на НПО със
съответните програми, състезания, викторини, да стимулират учениците в тази посока да
прояват

заинтересованост

към

проблема

за

защита

при

бедствия.

Съгласно

информацията, предоставена от РИО – Монтана, всяка година РД“ПБЗН“ – Монтана
провежда състезания с отбори от училищата (6-7 клас). Повечето (а може би всички)
училища в Монтана с прогимназия поддържат такива отбори. Организатори са обикновено
РДПБЗН, но това става с подкрепата на МОН. Сътрудничеството е добро. Програмите,
които се прилагат за самите състезания са на МВР. В заключение може да се посочи, че е
необходимо да се организират повече състезания на територията на област Видин,
тъй като тази инициатива не е напълно обхваната.
На въпрос дали училищата в съответната област си сътрудничат с регионалните
дирекции „Пожарна безопосност и защита на населението“ (РДПБЗН) и Българския
червен кръст за провеждане на практичеки или теоретични занятия в процеса на
обучение“, всички са единодушни, че такова сътрудничество с регионалните дирекции е
налице, и че служителите от РДПБЗН винаги се отзовават, когато има покана от
съответното училище. Експертите от РИО – Монтана не са запознати доколко училищата
си сътрудничат с БЧК по тези въпроси. РИО – гр. Видин посочва, че всяка година се
организират училищни състезания, които са съвместна дейност на РИО и РДПБЗН.
Сформират се отбори в училищата, провежда се и областно състезание. При добри
резултати има и участие в национални състезания с отборите „Млад огнеборец“. За
разлика от РИО-Монтана, където сътрудничеството с БЧК е ограничено, РИО-Видин
уточняват, че БЧК е другият техен партньор в тази посока, особено младежкия БЧК, като
с тях се оргазнизират различни демонстартивни събития – например в превенция на
зависимостите, акции по кръводаряване, водно спасяване. Защитата при бедствия не е
изключена, макар да не се акцентира твърде много върху нея. Като съществен проблем
РИО-Видин отчита връзката на всички партньори с по-отдалечените училища, където,
дори и да има доброволци, работещи в тази посока, е трудно да се организират помащабни демостративни занятия, както се случва в по-големите училища в гр.
Видин, в Белоградчик, Брегово. Ето защо е необходимо, усилията да бъдат насочени и
към по-малките училища. Интервюираните участници от РИО-Видин изтъкват и
необходимостта учениците да бъдат обучени не само да се предпазват, но и да оказват
първа помощ, когато това се налага.
На въпрос дали училищата разполагат с ясна методика за обучение за защита
при бедствия, представителите и на двата инспектората във Видин и Монтана отговарят,
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че ясна методика съществува, има методически планове за всяко занятие в училище,
което ползват учителите, за да се подготвят за задължителните 5 часа годишно в часа на
класа. Материалите са твърде конкретни. Тук е добре да се търси игровия подход,
симулационните игри, като цяло интерактивните методи, възможностите на съвремнния
дигитален свят и това да модернизира и процеса на обучение в тази позока. По тази тема
за защитата при бедствия като че ли традиционната методика едва ли ще изиграе кой
знае каква роля, за да се постигне една висока степен на осведоменост и самочувствие
да се реагира в такива ситуации. Дано не се случва, но когато се случи е добре всеки
човек да знае какво да направи.

РИО Монтана обаче посочва, че учителите не са

преминавали обучения по методика за обучение за защита при БАК.
На въпроса какво следва да се подобри в образователната система, за да се
реагира адекватно при БАК, РИО са единодушни, че има какво да се желае по
отношение на квалификацията на учителите, както по отношение на преподаването на
темите, така и на готовността им да защитят себе си и учениците по време на бедствия.
Препоръчва се и организиране на курсове за първа долекарска помощ, както и
използването на европейски програми в тази посока. От РИО-Видин препоръчват добро
взаимодействие между институциите, които реагират в такива случаи с училищната
общност и родителите, които също следва да бъдат включени в такива съвместни
обучителни дейности. Друга препоръка е включването на НПО, които биха могли да
подпомогнат този процес с оригинални свежи идеи, организиране на обучителни
семинари, състезания, с награден характер, тренировъчни лагери за по-активните,
формиране на положително отношение към доброволчеството, защото в тежко
положение първо доброволците реагират, след това се намесват институциите
особено, когато се случва нещо на по-отдалечено място. Има необходимост от това
младите да са подготвени за това какво може да се случи и да знаят как да реагират,
когато се случи.
В хода на настоящото проучване бяха проведени интервюта с директори на
целевите училища, които целяха да установят готовността на училищата за управление на
риска и действия при БАК. Интервютата бяха реализирани в 10 училища в двете области.
Въпросите обхващаха различни области, като фокусът беше поставен върху познаването
на нормативната уредба при БАК, обхватът и съдържанието на училищните планове за
защита при БАК, предмети, които са застъпени в учебната програма и по които се
изучават въпроси свързани с БАК и оказване на първа долекарска помощ, честота на
провеждане на занятията с ученици в рамките на една учебна година, извънкласни
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занятия, сътрудничество с институции, провеждане на обучения, методика на обучението,
учебни програми и други.
На въпроса „доколко училищната администрация, психолозите и учителите са
наясно с основните мерки за защита на населението от бедствия, които намират
своето

отражение

в

европейското/национално

законодателство,

планове

и

стратегии, програми за защита на населението“, участниците в проучването
предоставиха разнозначни отговори. Някои директори изтъкват, че имат създадена
специална училищна комисия за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари с
изработен годишен план, която периодично извършва обучения по първа долекарска
помощ с помощта на училищния лекар, извършва периодично прегледи на сградата и
дворното пространство за отстраняване на неизправни инсталации, опасни дървета,
електрически стълбове и други. Посочва се, че всяка година се извършват инструктажи
на учениците и служителите за безопасни условия на обучение, възпитание и труд, за
използване на уредите във физкултурния салон, за работа в кабинетите по различни
учебни дисциплини. В някои училища се правят инструктажи за безопасно използване на
електрически отоплителни уреди, във връзка със защита от тероризъм, засилена
бдителност и пропускателен режим в училище. Учениците също се запознават със
сигналите за бедствия и аварии, плана за евакуация, а учителите са включени в Щаб за
действия при аварии на различни нива. Други посочват, че всички учители и
административния персонал са запознати със Закона за защита при бедствия и аварии,
който урежда защитата на населението и опазването на околната среда. Трети пък не
познават толкова добре нормативната уредба, но са запознати основно с училищния план
за действие при бедствия и аварии, на базата на който се прави проиграване с персонала
на училището, а после и със самите ученици. Правилата за извеждане от училище се
припомнят и после проиграват. Повечето училища уточняват, че имат изграден Щаб за
изпълнение на училищните планове за защита при бедствия, аварии и други, някои
поемат инициатива за изграждане на групи за защита при бедствия, аварии и катастрофи,
и за изготвяне на схеми за оповестяване на членовете на щаба и на групие, схеми за
оповестяване на личния състав.
Като примери за извънкласни практически занимания за защита при бедствия обучения, състезания, симулационни игри, доброволчески инициативи в училище и извън
него – повечето училища са посочили областни състезания на ученически екипи за
оказване на помощ при бедствия, аварии и катастрофи и за оказване на първа
долекарска помощ. Сформират се отбори като „Млад огнеборец“, които работят
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целогодишно. Някои училища участват във всички доброволчески инициативи, които са
организирани от общината, РДПБЗН или НПО. В други училища обаче, извънкласни
занимания не са предвидени.
По отношение на сътрудничеството с БЧК, само отделни училища посочват
съвместни инициативи. СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Видин например има
изградени клубове – „Клуб на здравето“ със съдействието на БЧК и „Клуб на
доброволеца“ със съдействието на РДПБЗН.

В други училища, доброволци от БЧК

организират обучения за учители и ученици по първа долекарсска помощ, защита,
реакция и подготовка в ситуация на кризи. Отделни състезания в училище се организират
със съдействието и в сътрудничество с БЧК.
По отношение на честотата на провеждане на занятията в училище, някои
интервюирани изтъкват необходимостта от обособяване на самостоятелен учебен час,
който да се провежда веднъж седмично, тъй като много бързо се забравя наученото в
рамките на задължителната подготовка.
В рамките на дейността „Сравнително проучване“ бяха интервюирани родители и
представители на родителски настоятелства относно степента на подготовка на техните
деца за реакция при БАК. В резултат от проведените интервюта се установи следното:
-

Всички родители са на мнение, че техните деца трябва да участват в обучения за
действия при БАК;

-

Родителите отчитат необходимостта от повишаване на познанията на техните деца
за действия при кризи;

-

Оценява се и ролята на родителското настоятелство като ключова при ситуации на
БАК;

-

Родителите са на мнение, че в учебното съдържание трябва да има повече
информация за действия при кризи.

VII.2. Анализ на данните от проведеното анкетно проучване в областите Видин и в
Монтана
За целите на настоящото проучване са бяха съставени два вида анкетни карти.
Първият вид беше предназначен за попълване от страна на училищните ръководства,
учители, психолози. Вторият вид е насочен към ученици. Целта беше да се установи
нивото на подготовка за управление на бедствения риск и специфичните обучителни
потребности на целевите респонденти.
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Анкетната карта за училищното ръководство съдържа както отворени, така и
затворени въпроси. Отворените въпроси позволяват на респондентите да формулират
сами отговора си.
Анкетната карта, предназначена за ученици, съдържа само затворени въпроси.
Затворените въпроси ограничават отговорите, които те могат да дадат, което е в
съответствие с възрастовата им група.
В следващата част от доклада са представени визуално обобщени данни от
проведеното анкетно проучване, които са допълнени с анализ и на проведените
качествени изследвания (фокус групи и интервюта).

Резултати от анкетното проучване проведено сред училищния персонал
Въпросниците, предназначени за училищния персонал са попълнени от 100
учители, директори на училища, психолози от България. Процентът на отговорилите от
мъжки пол е 30 %, а от женски 70 %. 21 % от анкетираните заемат ръководна позиция, 60%
са учители, 13 % са служители в администрацията, а 6 % заемат друга длъжност –
психолози, педагогически съветници, ръководител на компютърен кабинет, невъоръжен
пазач, представители на администрацията (фигура 1). 42 % от отговорилите са на възраст
над 50 години, 33 % са между 41 – 50 години, 13% между 30 и 40 години, а 12 % са на
възраст между 18-29 години. 52 % от респондентите имат повече от 15 години трудов
стаж, 27 % от тях имат между 5 и 15 години трудов стаж, 17 % от 1 до 5 години, а само 4%
имат стаж по-малко от една година. 45 % от анкетираните работят или преподават в
прогимназиалната степен на обучение. В гимназиалната са 25 %, а в началната са 15 %. 15
% от респондентите са посочили друга сфера на заетост. Фигура 2 представя
разпределението на респондентите по предмет, който преподават.
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фигура 1 Разпределение на респондентите по професия

фигура 2 Разпределение на респондентите по предмет, който преподават
Следващите фигури представят нагледно информацията, която респондентите са
дали относно познанията си, свързани с БАК и вероятността те да се случат. Обобщават
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се данни, свързани със степента на познаване на нормативната уредба и други документи
свързани с БАК в страната, нивото им на подготовка за реакция при БАК и други.

БАК

Невъзможно

Може да се Вероятно

Твърде

Без

е да се

случи, но е е да се

вероятно е

отгов

случи

по-малко

случи

да се случи

ор

вероятно
Лошо времe/буря

1.1%

2. 6%

3. 20%

4. 73%

0

Ураганен

1. 26%

2. 33%

3. 22%

4. 15%

4%

Снежна буря

1. 1%

2. 15%

3. 36%

4. 48%

0

Наводнение

1. 16%

2. 14%

3. 21%

4. 49%

0

Вулкан

1. 93%

2. 4%

3. 0%

4. 1%

0

Земетресение

1. 2%

2. 31%

3. 38%

4. 29%

0

Пожар

1. 3%

2. 9%

3. 29%

4. 57%

2%

Цунами

1. 92%

2. 6%

3. 1%

4. 0%

1%

Злополука на

1. 8%

2. 37%

3. 35%

4. 19%

1%

1. 7%

2. 42%

3. 27%

4. 24%

1%

Пандемия

1. 32%

2. 44%

3. 16%

4. 8%

1%

Престъпление/насил

1. 4%

2. 23%

3. 39%

4. 33%

1%

Индустриална авария

1. 31%

2. 45%

3. 14%

4. 10%

1%

Друго, моля

Посочени са следните отговори:

отбележете

1.Свлачище

вятър/торнадо

работното място
Авария в
инфраструктурата

ие

2.Авария в АЕЦ Козлодуй
3. Разрушаване на сграда
4. Авиокатастрофи
фигура 3 Процентно разпределение на дадените отговори за степента на вероятност
за дадено бедствие в изследвания регион според представите на респондента
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Някои респонденти посочват и от какви видове БАК са били лично засегнати. Сред
дадените отговори са посочени наводнения и пожари, ураганен вятър и снежна виелица,
наводнения, причинени от придошли реки

Лошо

Следващата

След пет

През

Никога

Без

година

години

следващит

отгов

е 20 години

ор

1. 81%

2. 5%

3. 7%

4. 0%

7%

1. 38%

2. 13%

3. 27%

4. 15%

7%

Снежна буря

1. 71%

2. 12%

3. 11%

4. 1%

5%

Наводнение

1. 46%

2. 13%

3. 20%

4. 12%

9%

Вулкан

1. 3%

2. 0%

3. 9%

4. 80%

8%

Земетресение

1. 33%

2. 12%

3. 40%

4. 6%

9%

Пожар

1. 58%

2. 14%

3. 17%

4. 6%

5%

Цунами

1. 6%

2. 1%

3. 9%

4. 73%

11 %

Злополука на

1. 32%

2. 17%

3. 33%

4. 8%

10%

1. 29%

2. 16%

3. 32%

4. 10%

13%

времe/буря

Ураганен
вятър/торнадо

работното място

Авария в
инфраструктура
та
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Пандемия

1. 15%

2. 20%

3. 30%

4. 25%

10%

Престъпление/н

1. 45%

2. 16%

3. 22%

4. 9%

8%

1. 23%

2. 13%

3. 31%

4. 26%

7%

асилие

Индустриална
авария

фигура 4 Процентно разпределение на отговорите на респондентите по отношение
на момента на настъпване на вероятно БАК

Документ
Закона за защита при

Не съм

Слабо съм

Добре съм

Отлично съм

запознат

запознат

запознат

запознат/а

14%

36%

41%

5%

18%

38%

38%

3%

24%

40%

28%

5%

6%

13%

66%

15%

бедствия
4% без отговор
Национален план за
защита при бедствия
3% без отговор
Националната
програма за защита
при бедствия 20142018
3% без отговор
Инструкциите на МОН
за провеждане на
обучение за защита
при бедствия и за
оказване на първа
долекарска помощ в
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системата на
народната просвета
Сигналите за

0%

13%

61%

22%

4%

25%

51%

13%

5%

20%

56%

18%

6%

19%

55%

18%

предупреждение и
оповествяване на
бедствии и аварии
4% без отговор
Механизмите за
защита
7% без отговор
Осигуряване на
пожарна безопасност
и спасяване 1% без
отговор
Оказване на първа
помощ
2% без отговор

фигура 5 Процентно разпределение на отговорите на респондентите по отношение
на подготовката на друти училища
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Фигура 5 Процентно разпределение на отговорите на респондентите на въпрос за
определяне на ниво на подготовка и реакция при случай на бедствие или авария
На въпроса относно подготовката на други училища за реакция при БАК, целевите
респонденти поясняват, че всички ученици се запознават с теми от БАК в часа на класа.
Инструктаж се провежда редовно и всяка година всички се запознават с БАК, тъй като
това е задължително за всички. Провеждат се редовно практически обучения по този
въпрос. Организират се и допълнителни курсове.
Респондентите идентифицират следните потребности:
-

Необходимост от информационни кампания, разясняваща БАК;

-

Необходимост от провеждане на повече обучения и курсове на всички нива;

-

Нужда от подготовка на специалисти в тази област, които да работят в училище;

-

Подобряване на материалната база, за да може по-добре да отговори на
изискванията за защита.
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фигура 6 Процентно разпределение на отговорите по отношение ан определянето на
нивото на подготовка за реакция при БАК

фигура 7 Процентно разпределение на отговорите на респондентите на въпрос 9 от
анкетната карта

Видно от данните, посочени във фигура 6, една голяма част от респондентите
смятат, че тяхното училище може да пострада при БАК. Като възможни бедствия, от
които училището може да пострада се посочват земетресения, силна буря, обилен
снеговалеж, наводнения, аварии в атомни електроцентрали. Повечето респонденти са
единодушни, че въпреки предприетите мерки, няма гаранция, че тяхното училище не
може да пострада при бедствие.
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фигура 8 Процентно разпределение на отговорите на респондентите на въпроса дали
са участвали в обучения за БАК
Обученията при БАК, които респондентите са преминали, са свързани предимно
със защита от пожари, боравене с пожарогасителна техника и подръчни материали,
наводнения, оказване на първа помощ, общи обучения по превенция от бедствия и
аварии; поведение по време на бедствия и криза, евакуцаия в случай на пожар. Целевите
респонденти посочват и специализирани обучения като например обучение по прилагане
на плана за действие при авария в АЕЦ Козлодуй.
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фигура 9 Процентно разпределение на отговорите на въпрос 13 от анкетната карта

фигура 10 Процентно разпределение на отговорите на въпрос 14 от анкетното
проучване

49

На въпроса от фигура 9 дали и защо е необходимо да се въведат обучения за
действия при БАК в училище, повечето респонденти отговарят, че необходимостта
произхожда от нуждата от повече практическа подготовка. Според тях учениците трябва
да са добре подготвени и запознати с опасностите в техния регион и правилата на
действие, за да реагират адектватно при евентуалната им поява, тъй като нараства броя
на бедствията и авариите. Обученията са необходими, за да се предотврати евентуален
хаос при бедствие, но също така и за оказване на първа долекарска помощ. Следва да се
въведе повече системност в обученията и да се обучат самите учители и ръководството
за реакция при бедствия, тъй като в момента са предвидени само 5 часа годишно в часа
на класа. Някои респонденти смятат, че обученията в часа на класа са достатъчни.

фигура 11 Процентно разпределение на отговорите на въпрос 16

Пояснителни отговори на респондентите по отношение материалните ресурси за
реакция при БАК
- Табла, схема за евакуация, пожарогасители, система за сигнализация;
- медицинско лице, пожарогасители, табла, схеми; около 15 % са дали подобен
отговор;
- добре подготвени за пожар, но не и за останалите бедствия;
- само пожарогасители;
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- частично – не сме достатъчно обезпечени;
- има екип, който се грижи за информираността на персонала;
- добре материално подсигурено;
- може обаче още по-добро материално осигуряване;
- в селото няма спешна медицинска помощ;
- има схеми за евакуация;
- повечето от средствата за защита са морално остарели и недостатъчни;
- има ресурси, но дали са достатъчни зависи от степента на бедствието;
- привеждане на базата към изискванията за безопасност – системно извършване;
- пожарогасители, схеми за евакуация, аварийни изходи, медицински специалист;
- поради липса на средства;
- има, но не достатъчно;
- пожарогасители, мединско лице, противогази, носилки, комплекти за първа
помощ, мегафон, радиоуредба;
- изброените са налични и се контролира тяхното състояние;
- ако не разполага – не би могло да функционира според нормативната уредба;
- да, те са задължителни; около 6 % са дали подобен отговор
- поради бедност на общината липсват средства за индивидуална защита;
- няма системи за сигнал и ресурси за оказване на първа долекарска помощ;
- сформирани екипи за действие;

Анализът на резултатите води до няколко извода. На първо място от отговорите
на повечето от въпросите може да се констатира, че съществува достатъчна и
нормативна и документална база по отношение на подготовката на училищата да се
справят в случаи на бедствия и аварии. Училищните кадри поне формално са запознати с
нормативните изисквания и във училищата участвали в проучването се провеждат
заложените по закон задължителни обучения, проверки и е налична необходимата
материална база.

Като положителен фактор може да се счете и големия брой и

разнообразните видове обучения, които са преминали някои от респондентите, които
макар и да не са част от специфична и цялостна училищна стратегия все пак-повишават
капацитета на заведението да се справи по-добре в случай на настъпване на БАК.
При по-задълбочен анализ на получените данни мога да бъдат изведени няколко
проблематични ядра, свързани с качеството на подготовката, качеството на материалната
база и ресурси и потребността от повече обучения и по-специализирана подготовка,
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които да създадат реално чувство на увереност, че при настъпване на БАК училището
разполага с реален капацитет за справянето с него.
Като смислови ядра групиращи различните типове проблеми и рискове, могат да
бъдат изведени:
-

Липсата на практическо измерение на подготовката. Макар да има съществуваща
подробна нормативна база и училищата да спазват законодателството, спазването
на заложените в закона и дугите нормативин актове изисквания не създава у
респондените реално чувство, че са подготвени да се справят възможно найадекватно и ефективно в случай на настъпване на БАК. „Подготвени по
документи” сериозна част от преподавателстия и административен персонал
идентифицира нуждата от по-специфична подготовка, която да им даде нужните
практически знания и най-вече увереност;

-

Подготовката не е съобразена със специфичните нужди, капацитет и ситуация на
конкретното училище и персонал, което може да довете до неадекватни реакции
по време на криза;
Макар от анкетните форми да става ясно, че доста от кадрите имат известна

подготовка, опит и са преминали различни обучения, стандартните изисквания не
предполагат създаването интегрирана подготовка, която да отчита опита и уменията на
персонала и да е съобразена със специфичните нужди по отношение на конкретни
определени и анализирани слаби и силни страни. Например ако училището се намира в
населено място, където няма спешна помощ, добре би било не само да се спазват
задължителните изисквания свързани с противопожарната безопасност, но и поне двама
от преподавателите да преминат обучения за оказване на спешна и долекарска помощ. В
училища, в които материалните ресурси не са проблем и всички изисквания са спазени,
би могло да се мисли по-посока на разширяване на уменията за справяне с други
бедствия, различни от пожар, да се разнообразят и да се повиши качеството на
материалите, които преподавателите използват в часовете посветени на тази тема, да се
ангажират родителите и други части на общността, за да може училището наистина да се
превърне в сигурно пространство.
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Резултати от анкетното проучване с ученици, проведено в областите
Видин и Монтана
Анкетното проучване в България обхваща 100 ученици, от които 52 % са момичета,
а 48 % са момчета. 46 % от респондентите са в седми клас, 26 % от анкетираните са в
пети, 20 % в шести, а 8 % в осми клас.
Следващите фигури наглесно представят нивото на подготовка на учениците за
действия при БАК.

фигура 12 Процентно разпределение на отговорите на респондентите по отношение
на запознатостта им с темата на проучването
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фигура 13 Процентно разпределение на отговорите на респондентите на въпрос 2 от
част Б на анкетата за ученици

фигура 14 Процентно разпределение на отговорите на респондентите на въпрос 3 от
част Б на анкетата за ученици
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9

фигура 15 Процентно разпределение на отговорите на респондентите на въпрос 4 от
част Б на анкетата за ученици

фигура 16 Процентно разпределение на отговорите на респондентите на въпрос 5 от
част Б на анкетата за ученици

9

Тези, които са конкеретизирали в кой клас са посочили предходни или текуща години.
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Фигура 17 Процентно разпределение на отговорите на респондентите на въпрос 6 от
част Б на анкетата за ученици

фигура 18 Процентно разпределение на отговорите на респондентите на въпрос 7 от
част Б на анкетата за ученици
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фигура 19 Процентно разпределение на отговорите на респондентите на въпрос 7 от
част Б на анкетата за ученици

фигура 20 Процентно разпределение на отговорите на респондентите на въпрос 8 от
част Б на анкетата за ученици
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фигура 21 Процентно разпределение на отговорите на респондентите на въпрос 9 от
част Б на анкетата за ученици

фигура 22 Процентно разпределение на отговорите на респондентите на въпрос 10
от част Б на анкетата за ученици

58

фигура 23 Процентно разпределение на отговорите на респондентите на въпрос 11
от част Б на анкетата за ученици

фигура 24 Процентно разпределение на отговорите на респондентите на въпрос 12
от част Б на анкетата за ученици
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Анализът на резултатите проведени сред учениците показва, че въпреки
идентифицираните от учителите проблеми, учениците в много голяма степен се чувстват
сигурни в подготовката си и са уверени, че знаят как точно се постъпва в случай на БАК.
Този резултат е от изключително значение, тъй като показва, че децата се чувстват
сигурни в училището и го намират за безопасно място, което им предоставя правилна
подготовка. Макар анкетата да не тества нивото на конкретни знания и умения, тя е
показателна за начина на възприемане на училищната среда. На базата на положителните
резултатите може да се направи предположението, че от подобряването на стратегията
за подготовка при БАК би имало още по-позитивни резултати върху учениците. Спрямо
идентифицираните от учителите и административния персонал проблеми, се налага
извода, че обучението трябва да е по-практическо, за да води до реални умения.
VII.3. Резултати от проведените фокус групи с целеви респонденти във Видин
и Монтана
За целите на проучването бяха проведени

фокус групи, чиято цел беше да се

установят индивидуалната подготовка и нуждите на участниците в дискусията и да се
направи оценка на потребностите. Целеви респонденти във фокус групите бяха
представители на училищната общност – учители и училищни психолози. В България са
обхаванит около 20 души. Всяка фокус група се състои от 8-10 респонденти. Те
проведоха обстойна дискусия по темата. На групата бяха зададени 11 въпроса, някои от
тях включващи поясняващи въпроси, както и кратка инструкция за модератора. Тяхната
цел беше да определят степента на подготовка на респондентите за реакция в кризисна
ситуация, породена от природно бедствие или от човека. Въпросниците имат също така
за цел да определят нуждите на участниците във фокус групите за повишаване на
капацитета им за действия при кризисни ситуации, етапите при оценката на риска и да
предложат начини за подобряване на уменията на респондентите за реакция в ситуация
на бедствие.
Анализът на резултатите получени от провеждането на фокус групите и интервютата като
цяло потвърждава основните изводи направени от анкетното проучване сред учителите и
административния персонал.
Като силни страни в подготовката на училищата, могат да се идентифицират:
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Всички училища спазват законовите изисквания, които включват обучения два
пъти в годината, както и въвеждане на темата в часовете на класния ръководител
(5 часа годишно)
Повечето учители са обучени в пожарогасене или имат достатъчно информация,
подготовка и увереност, че могат са е справят по време на пожар;
Теоретичните знания са на добро ниво, практическия идва най-вече от
провежданите два пъти в годината симулации.
В голяма част от училищата се прилагат различни добри практики:
o провеждат се различни инициативи като например клуб „Млад огнеборец“,
който участва в състезания;
o Има план за дейността по защита в училище или съществува кризисен щаб
или комисия
o В част от училищата има работещи противопожарни инсталации;
o Поддържат се добри връзки с различни институции. Например,всички
учители в едно от училищата в Монтана са обучени в пожарогасене (по
инициатива на училището, с помощта на РД“ПБЗН“ – Монтана);
o Някои от училищата имат добре обучена охрана и медицински персонал;
o Някои от училищата използват различни програми, за да подобрят
подготовката си в тази област. Например, едно от училищата е създало
клуб за обучение по първа помощ по програма „Успех“.
Като слаби страни са идентифицирани:
-

Липсата на достатъчно, нови и в добро състояние предпазни средства и
материали;

-

Сътрудничество с ПБЗН би могло да бъде по-развито, като те активно да
участват в подготовката на децата, което прави самите обучения по-атрактивни
и запомнящи се;

-

Липсва достатъчна подготовка за долекарска помощ, както и за БАК различни
от пожар. Част от респондентите споделят, че са напълно неподготвени за
терористична атака например;

-

Не във всички училища има специализирана охрана и медицински лица;

-

Не всички симулации се провеждат чрез тестване на системата в реални
условия, което не позволява да се оценят реалните практически умения и
предприетото поведение;
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-

Съществуват редица инфраструктурни проблеми като стари сгради, укрития,
които не биха побрали всички ученици и персонал;

-

Част от респондентите идентифицират липса на достатъчно нагледни средства,
вкл. филми, които да направят обучението по-атрактивно и ефективно.

Идентифицираните потребности отново могат да се синтезират най-вече в три
ядра:
-

Нужда от по-добра квалификация на учителите, която да се базира на
индивидуално отчетени знания и потребности и да бъде с практическо
измерение;

-

По-практично и привлекателно обучение за учениците, което да включва:
o

изправни нагледни материали;

o

атрактивни обучителни материали съобразени с учениците;

o

включването на външни лектори, специалисти от ПБЗН;

o

разнообразяване и обогатяване на подготовката чрез извънкласни и
проектни дейности;

-
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Подобряване

на

инфраструктурата

там

където

условията

го

налагат.

VII.3. Резултати от проведеното емпирично проучване в област Долж,
Румъния.
Целта на това изследване е да бъде представена цялостна картина по
отношение на нормативната рамка за обучения за подоготовка за реакция в случай на
извънредни ситуации на преподаватели и ученици в рамките на средното образование
в окръг Долж, Румъния.
Регионалният съвет по образование в област Долж счита, че системното
обучение на училищния персонал и на учениците гарантира сигурност в рамките на
учебното учреждение в случай на извънредна ситуация.
Ученическата безопасност е приоритет за представителите на Регионалния
съвет по образование в област Долж. Този приоритет е включен в специфичните
протоколи и регламенти и обхваща практически упражнения за интервеция при
извънредни ситуации.
Има нормативни документи, които постановяват, че всяко учебно учреждение
има задлъжението да назначи един човек, който е отговорен за интервенциите при
извъндердни ситуации (ISU) – инспектор по извънредни ситуации, който следва да
подготви плановете за интервенция и процедурите, както и обучителните сесии както
за студентите, така и за дидактическия персонал.
Всяко училище има задължението да организира в рамките на един срок поне
две практически упражнения – симулация при извънредна ситуация.
Годишно, Регионалният съвет по образование събира от образоватилните
институции плановете на тези практически упражнения и ги представя за одобрение
на Регионалният инспекторат за извънредни ситуации.
При провеждането на интервютата в рамките на настоящото проучване,
представители на Регионалния съвет по образование намират за полезен проекта
„Мрежа от сигурни училища“ в област Долж и препоръчват сключване на
споразумение за сътрудничество между асоциация Василиада и Регионалния съвет по
образование и Инспектората за извънредни ситуации.
Директорите на учебните учреждения в област Долж считат, че училищният
персонал е подготвен за адекватна реакция при настъпване на извънредна ситуация.
Независимо, че директорите на учебните учреждения, които участваха в
интервюто, твърдят, че тяхната подготовка отговаря на всички изисквания по
отношение на превенцията на риска в кризисни ситуации, на въпроса за степентта на
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подготовка относно познанията им, свързани с нормативната уредба в областта на
управлението на риска при извънредни ситуации, отговарят по следния начин:
70% декларират, че са „слабо запознати“;
20% - “добре запознати”;
10% - “отлично запознати”.

Независимо, че повече от половината от анкетираните директори на училища,
които бяха обхванати от проучването отговарят, че не са запознати с нормативната
уредба, последните могат да предоставят конкретни примери, свързани със стъпките
при оказване на първа помощ при извънредни ситуации. 90% от тях отговарят, че имат
отлични познания за оказване на първа долекарска помощ.
Сравнителни графики
На въпроса “Смятате ли, че представителите на други училища във
Вашата област са запознати с начините за реакция при извънредна ситуация“ 40%
от респондентите отговарят с „да“, а 60% отговарят с “не знам”. Тези, които отговарят
с „не знам“ посочват, че училищните мениджъри са задължени да управляват всички
формалности, и е възможно с някои от тях да не са запознати, но със сигурност
делегират определени отговорности на училищния персонал в рамките на учебното
заведение.

Независимо, че в 80 % от училищата, обхванати от проучването няма учебни
програми в областта на извънредните ситуации, 90% от интервюираните директори на
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училища декларират, че са много добре запознати и обучени за реакция при такива
ситуации. Отговорите са подкрепени от факта, че училищната общност е подговена за
реакция съгласно плана и регламентите за интервенция в извънредни ситуации.

Училищният персонал счита, че за да се намесва ефективно в ситуации на криза, е
необходимо участието в специализирани тренировъчни програми. По нашен мнение,
наводненията, пожарите и земетресенията са с най-голяма степен на вероятност да се
случат от всички природни бедствия.

42% от учителите, които бяха включени в изследването казват, че степентта на
вероятност от наводнения е най-висока и е вероятно да възникнат в областите, в които
живетя. Това е така, защото повечето от респондентите живеят/работят в училище,
което е в близост до р. Дунав, но имат също така опит от предишни бедствия –
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например наводненията, които настъпват в южната част на област Долж през лятото на
2006 г.

На второ място се поставят пожарите. В частта на доклада, където е

представена румънската нормативна база в областта на управлението на риска при
бедствия, на ниво училище съществуват процедури и регламенти, свързани с
превенцията и реакцията при настъпване на пожар, евакуационни планове при пожар и
необходимото минимално оборудване за потушаване на пожар.
Земетресенията и бурите са също рискови за 19%, а за 10% е необходимо
провеждането на подходящо обучение.
Когато бяха попитани дали са запознати със съдържанието на нормативната
уредба, свързана с управлението на риска в извънредни ситуации, 67% от учителите
отговарят, че „слабо я познават“; а 37% от тях декларират, че „я познават добре“,
особено тези части, които са свързани с оказването на първа помощ.
По отношение на интервенцията при кризисни ситуации, само 11% от учителите
считат, че могат „отлично“ да се справят, докато 19% от тях казват, че имат готовност
да реагират при кризисна ситуация.

66

По време на проведените фокус групи беше задаван следния въпрос: „Кое е първото
нещо, което ще направите ако възникне извънредна ситуация, която заплашва Вашия
живот или живота на учениците Ви?“. Най-честите отговори са: "ще сигнализирам на
номер 112", "ще се опитам да се поставя децата на безопасно място в класната стая",
"евакуираме се, възможно най-бързо, в училищния двор".
На въпроса "Какво ще ви помогне да се подготвите по-добре за реакция при
извънредни ситуации?", училищният персонал даде следните отговори: "обучителни
курсове с практическа насоченост", "обмяна на опит", "информационни материали за
възможно най-много рискови ситуации "," курсове за оказване на първа помощ ".
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На въпросът дали биха участвали доброволно в програмите за обучение,
предвидени в рамките на проекта "Мрежа от сигурни училища", всички преподаватели
и персонал, които участваха във фокус групите дадоха положителен отговор.
Посочените данни по отношение на подготовката на преподавателския персонал
за извънредни ситуации може да се обясни с факта, че само 27% от анкетираните са
участвали в обучителни курсове, свързани с темата за извънредни ситуации.
Като се има предвид, че 67% от анкетираните споделят, че "слабо познават"
законодателна рамка, и че само 11% от респондентите заявяват, че са "отлично
подготвени"

да реагират или да се намесят по ефективен начин в извънредни

ситуации и само 27% са участвали в обучения по темата, се установява, че съществува
сериозна нужда от обучение на преподавателски персонал в областта на извънредните
ситуации. Това се допълва от данните, че само 67% от анкетираните считат, че
училищата,

в

които

(сигнализационни

и

работят,

разполагат

противопожарни

с

достатъчно

системи,

материални

пожарогасители,

ресурси

ресурси

за

осигуряване на медицинска помощ, аварийни схеми на изходи, достатъчен брой
аварийни изходи и т.н.), за да са достатъчно подготвени в случай на бедствие, авария
или друга извънредна ситуация, като всички разпитани лица (100%) считат, че е
необходимо да се въведе в учебната програма предмет, който да подготвя учениците
как да реагират в при БАК и други извънредни ситуации.
От своя страна учениците, взели участие в изследването, са чували да се
говори за БАК и природни бедствия най-вече в медиите и повечето от тях смятат, че
тяхното училище не е изложено на сериозен риск от извънредна ситуация или друг
вид злополука, като 14% от тях смятат, че знаят как да оказват първа помощ.
Анкетираните ученици срещат темата за природни бедствия най-вече в
средствата за масова информация и в разговори със семейството, като само 24% от тях
казват, че са чули за тях или дискутирали в училище.
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Независимо от това, 88% от тях казват, че са изучавали в училище, поне
веднъж, теми, свързани с природните бедствия.
Когато бяха попитани кои са, според тяхното мнение, бедствията, които може
да се случат в тяхната общност, учениците казват, че най-висок риск има за
земетресения, следвани от пожари и наводнения.

69

Учениците твърдят, че в техните училища е малко вероятно да настъпят
извънредни рискови ситуации. В случай на нужда, само 14% смятат, че са запознати с
това как да предоставят първа помощ.
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Нуждата от практическо обучение за ученици по отношение на адекватно
поведение в извънредна ситуация е изведена също така от отговорите на въпроса
„Знаете ли как да напуснете бързо сградата в случай на природно бедствие?“
43% отговарят, че са запознати, а 57% отговарят с “Не”.
Още повече, 92% от учениците вярват, че е необходимо в техните училища да има
образователна програма за правилна интервенция при извънредни ситуации.
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VIII. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Имайки предвид изложеното в доклада и ситуацията в страната, може да се
направи заключението, че нормативната база е на добро ниво, но са необходими
повече усилия за повишаване на качеството и практическото измерение на подготвката
и на учителите, и на учениците за справяне с БАК.
На базата на резултатите от проучването, могат да бъдат направени следните
изводи:
1. Нормативната база за превенция пи БАК в училищата е налице както в България,
така и в Румъния
2. Всички училища разполагат с училищен план за защита при БАК, който се
актуализира всяка година и се одобрява от Регионалните инспекторати и
РДПБЗН във всеки областен град и от съответните институции в Румъния.
3. В България, всички училища сътрудничат с РИО и с РДПБЗН в областта на
управлението на риска, като РИО и РДПБЗН одобряват годишните планове на
всички училища за действия при БАК;
4. В Румъния, всички училища си сътрудничат с регионалния съвет по
образоавние, който събира от образователните институции плановете на
практическите упражнения и ги представя за одобрение на Регионалния
инспекторат за извънредни ситуации
5. В

България,

повечето

училища

редовно

се

провеждат

инструкции

за

безопасност и действия при БАК, които са съобразени с одобрения от РИО план,
като училищното ръководство е длъжно да запознае всички учители с плана;
6. Както в България, така и в Румъния се провеждат 2 пъти годишно задължителни
практически занимавия за действия при извънредни ситуации, а учениците се
запознават със сигналите за бедствия и аварии, плана за евакуация, а
обикновено учителите и администрацията са включени в училищните щабове за
действия при аварии на различни равнища;
7. В България, основният предмет, по който основно се обучават учениците за
защита при БАК и за оказване на първа долекарска помощ, е Часът на класа.
Частично се провеждат занятия и в някои от часовете по биология или по химия,
но те са по-скоро изключение.
8. Всички училища в България разполагат с методически указания за провеждане
на часовете по гражданска защита на населението, които са изработени от
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Министерство на образованието и науката - т.нар. „Книга за учителя за
обучения за защита при бедствия и аварии“;
9. Като основен проблем, както в България, така и в Румъния, се отчита
недостатъчната подготовка на училищните кадри за реакция при кризисна
ситуация. Необходимо е повече провеждане на практически обучения за
оказване на първа долекарска помощ
10. В България, за провеждане на обучения при БАК, училищата ползват учебни
програми, които са разработени от МОН. Понякога се прилагат разработки на
РДПБЗН.
11. Както в България, така и в Румъния училищата участват в редица извънкласни
дейности – областни състезания, клубове и др.
На базата на проведените теоретично и емпирични проучвания, могат да бъдат
направени следните препоръки:
По отношение на нормативната база и институционалната среда:
1.

Въвеждане на повече задължителни часове в училище за
действие при БАК, повишаване часовете за оказване на първа долекарска
помощ и информация за отговорните при БАК институции;

2.

Повишено участие на български и румънски експерти в
обучителните програми на ЕМГЗ;

3.

Провеждане на ежегодни координационни срещи между
регионалните инспекторати по образование в двете страни и отговорните за
БАК институции, на които да се предоставят материали и актуална информация;

4.

Отпускане на допълнително финансиране за поставяне на
светлинни табели, указателни табели и други спомагателни средства за побърза и ефективна евакуация на учениците при бедствия;
По отношение на подготовката на учителите, ръководния и административен

персонал и училището като единица:
1.

По-задълбочено сътрудничество с отговорните институции и
родителите за изграждане на ефективна и интегрирана стратегия в двете
страни;

2.

Освен съобразавяне с формалните изисквания е добре всяко
училище да направи оценка на потребностите си и да съобрази изискумения
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план за действие и нормативни документи с конкретната ситуация, в която се
намира;
3.

Търсене на възможности за разнообразяване и допълнително
обогатяване на подготовката на учителите чрез съвместни инициативи със
съответните местни институции, използване на ресурсите на национални и
международни програми;

4.

Ориентиране към по-задълбочено практическо измерение и
развиване на реални умения;

5. Следва да бъдат провеждани курсове на обучение не само за учениците, но и за
всички служители – учители, включително и тези, които не са класни
ръководители, обучения за административния персонал и други, за да може
всички участници в народната просвета адекватно да реагират при кризисна
ситуация;
6. Необходимо е да се предвидят повече часове за първа долекарска помощ за
учители, което е валидно предимно за училищния персонал в България;
7. Изработването на нови учебни помагала и предупредителни материали е от
съществена необходимост, особено предвид новите ситуации, причинени от
глобалното затопляне,

терористични заплахи и други рискове в училищната

общност, тъй като предварителната подготовка и нагласа за действие в такива
ситуации е много важна.
По отношение на обучението на учениците:
1.

По-практическо и иновативно обучение чрез употребата на
вече създадените по различни проекти обучителни материали;

2.

Насърчаване на участието на външни лектори;

3. Предвиждане на повече извънкласни дейностти за подготовка при БАК организиране на обучителни семинари, състезания, с награден характер,
тренировъчни лагери за по-активните;
4. Формиране на положително отношение към доброволчеството, защото в тежко
положение първо доброволците реагират, след това се намесват институциите
особено, когато се случва нещо на по-отдалечено място. Има необходимост от
това младите да са подготвени за това какво може да се случи и да знаят как да
реагират, когато се случи.
5.

Увеличаване на честотата на провежданите задължителни
обучения - обучения с практически характер следва да се провеждат най-
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малко три пъти в годината. Някои изтъкват необходимостта от провеждане на
ежеседмични обучения;
6.

Необходимост от оказване на специфична психологическа
подкрепа и консултация с децата, която да ги подготви да реагират адекватно в
ситуации на БАК;
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