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Проект „Мрежа от сигурни училища“ (SSN), реф № 15.3.1.001, 
е финансиран по Програмата INTERREG V-A румъния–България.  

Проектът се изпълнява от свободен младежки център - Видин, България 
(водещ партньор) в партньорство със сдружение Василиада - крайова, 
румъния и регионална мрежа за иновативно образование, България. 

www.interregrobg.eu
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от сЪстаВителите

този сборник е продукт на проект „Мрежа от сигурни училища“, осъществен в периода 
февруари 2016 г. – януари 2018 г. от сдружение свободен младежки център – Видин, 
в партньорство с асоциация „Василиада“, крайова, румъния, и сдружение регионал-
на мрежа за иновативно образование, с подкрепата на Програмата за трансгранично 
сътрудничество INTERREG V-A румъния - България. Проектът целеше повишаване на ос-
ведомеността в областта на превенцията на риска чрез ефективно формално и нефор-
мално образование на децата и младежта в граничната зона - създаване и промотиране 
на международна (българо-румънска) мрежа от 20 „сигурни училища“ като модел за 
противопоставяне на бедствията.

В сборника сме се опитали да съберем методически материали, разработени за целите 
на проекта в сътрудничество и с използване на добрия опит на двете страни, които биха 
могли да бъдат полезни за разпространение на модела и в други училищни общности в 
България и румъния. В него ще намерите учебни програми и учебни материали, пред-
назначени за различните части на тези общности - училищния мениджмънт, педагозите, 
психолозите, ръководители на доброволчески клубове и за самите млади доброволци. 
Всичко това, в неговата комплексност, е базата на модел, който развихме и успешно 
тествахме в 20-те училища от области Видин и Монтана, България и Долж, румъния. 
Всъщност, благодарение на усилията на участниците в проекта, разполагаме с доста 
по-широка библиотека от полезни материали по темата защита от бедствия и аварии в 
училище, която е достъпна на сайта на проекта (www.safe-school.eu) и която можете да 
ползвате безплатно. надяваме се направеното от нас наистина да допринесе както за по-
сигурната среда в училище, така и за по-добрата подготовка на бъдещите граждани на 
нашите две страни за превенция и справяне в бедствени ситуации. 

Бихме искали да благодарим на регионалните дирекции за пожарна безопасност и защи-
та на населението, образователните власти, учителите ентусиасти, младите доброволци 
и всички други, които взеха участие в нашия проект, за техния ценен принос в името на 
общата ни кауза!

Екип на проект „Мрежа от сигурни училища“

www.safe-schools.eu
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учеБна ПрограМа
за провеждане на обучения за училищното ръководство 

и административния персонал за планиране на 
дейностите по бедствия и аварии в училище и 

управление на риска при Бак 

хорариум: 2 дни/16 уч. часа 

обходимостта от своевременно уведомя-
ване за възникнали инциденти с ученици 
и учители, пътнотранспортни произшест-
вия, аварии и злополуки. то е съобразено 
с правилници за осигуряване на безопасни 
условия за отглеждане, обучение и въз-
питание на децата и учениците в детски-
те градини и училищата и обслужващите 
звена на народната просвета, както и с 
други документи за осигуряване на здра-
вословни и безопасни условия на възпита-
ние, обучение и труд в училище, за подго-
товката и обучението на децата, педаго-
гическия, административния и помощния 
персонал в детските градини за безопасно 
поведение при бедствия, аварии, ката-
строфи и пожари.

Учебната програма е предназначена за 
обучението на служителите на училищна-
та администрация и е важна част от пре-
вантивната им подготовка за оказване на 
компетентна и ефективна помощ, коорди-
нация и контрол при бедствена ситуация в 
училище.

Учебната програма се реализира в рам-
ките на 16 учебни часа чрез двудневен 
обучителен семинар. тя е подчинена на 
дидактическото изискване в началото на 
обучението да се усвои научна информа-
ция, която да служи като теоретичен ба-
зис. обучението на училищната админи-
страция е интегрирано и включва теория 
и практика.

І. оБщо ПреДстаВяне на 
учеБната ПрограМа

защитата на населението при бедствия и 
аварии е свързана с овладяването на ши-
рок обем от знания, специфични практи-
чески умения и действия за овладяване 
на риска. значението на предварителната 
подготовка на училищното ръководство и 
административния персонал за действия 
при бедствия не бива да се подценява. 
това допринася за формиране на ценни 
личностни качества с голямо приложно 
значение и подпомага разкриването на 
способностите на човека за действия в 
нестандартни условия. необходимо е да 
се изгражда способност за своевременно и 
правилно реагиране, за рационални дейст-
вия, за овладяване на специфични методи 
на действие в сложни условия. запознава-
нето с тази проблематика помага на адми-
нистративния училищен персонал да прео-
долява трудностите и да взема адекватни 
решения за справяне с кризата, да оказва 
контрол, координация и управление при 
извънредни ситуации в училище.

Обучението на административния пер-
сонал за защита и безопасно поведение 
при бедствия и пожар в училище се ре-
ализира в съответствие с нормативните 
документи в България и в румъния относ-
но изискванията за безопасни условия на 
възпитание, обучение и труд в системата 
на народната просвета и във връзка с не-
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Стратегическата цел на учебната про-
грама е да повиши капацитета на всички 
нива на служителите от училищната адми-
нистрация за извършване на координация 
и контрол и управление при бедствие в 
училищна среда.

Учебната програма формулира целите на 
обучение, систематизира образователно-
то съдържание и проектира теоретична-
та подготовка и усвояваните практически 
умения от административния персонал в 
училище за безопасност и защита на уча-
щите и работещите в училище при възник-
ване на бедствие, пожар или извънредна 
ситуация.

Крайната цел на учебната програма е да 
разшири познанията на училищното ръ-
ководство и да формира професионални 
компетенции, умения и опит за оказване 
на ефективна неотложна помощ, подкре-
па, координация, контрол и управление 
при кризи, бедствия и извънредни ситуа-
ции в училищната общност.

учебната програма предоставя по достъ-
пен и разбираем начин трайни и изчер-
пателни знания и умения на училищото 
ръководство за възприемане, разбиране и 
осмисляне на един от най-актуалните съ-
временни проблеми пред обществото – уп-
равление на риска и превенция за защита 
на населението при бедствена ситуация на 
работното място.

обширната и специфична за изучаване ма-
терия, голямата по обем и разнообразна по 
съдържание научна информация изискват 
обучението да се извършва чрез онагледя-
ване с разнообразни дидактически мате-
риали, схеми, образци, справочна и друга 
техническа литература. усвояването на 
специфичните понятия от нормативните 
актове, на правилата и методите за пре-
ценка и анализ на възможните бедствени 
опасности в работната среда, познаването 
на пожарната опасност на обектите, ви-

довете травми и оказването на долекар-
ска помощ изискват добра предварителна 
професионална подготовка. 

ІІ. цели и заДачи на 
оБучението

Целите на обучение на училищното ръ-
ководство са в съотвествие със заложе-
ните цели - стратегическа и основна - в 
учебната програма за квалификация и 
подобряване на професионалната компе-
тентност при управлението на кризи, бед-
ствия и екстремни ситуации в училище. 

Целите на обучение са насочени към 
обучителите, които да подпомогнат учас-
тниците в семинара да разширят своя поз-
навателен и практико-приложен периме-
тър в областта на защитата и самозащита-
та при бедствие. 

Проектираните цели на обучение допри-
насят за хармонизиране на действията по 
превенция и управлението на риска при 
бедствия и повишаване на ефективността 
на дейностите на училищната администра-
ция в такава ситуация. 

Важно е обучаваните да усвоят практичес-
ки умения за адекватни и разумни дейст-
вия, да развият своите личностни качест-
ва за съобразителност, самостоятелност и 
способност за вземане на правилни реше-
ния, с които да бъдат в помощ на другите 
и за опазване на здравето им. 

Целите на обучение, заложени в семина-
ра, са:

1. изясняване на необходимостта от 
предварителна подготовка на училищ-
ната администрация за оказване на 
адекватна помощ при критични произ-
шествия в училище; 

2. теоретично запознаване на обучавани-
те с проблематиката, отнасяща се до 
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защитата на населението от пожари, 
природни бедствия или извънредни 
ситуации в училище и свързаните с тях 
законодателни мерки у нас;

3. усвояване на рационален професиона-
лен подход за разумна реакция, орга-
низиране, координация и управление 
на кризи в училище;

4. усъвършенстване на капацитета на ди-
ректорите, административния и друг 
персонал в училище при оценка на ри-
ска и при планиране и вземане на за-
щитни мерки; 

5. развиване на умения и обезпечаване 
на подготовката за бедствия и аварии, 
реакция и бързо възстановяване; 

6. Подпомагане на училищното ръковод-
ство за разработване на планове при 
бедствия и аварии, които да отговарят 
на техните специфични нужди и отра-
зяват добрите национални и междуна-
родни практики. 

Постигането на основната цел на обуче-
ние може да се осъществи чрез изпълне-
нието на следните задачи:

	Да осмислят значението на професио-
налната подготовка за оказване на по-
мощ и координация при бедствена си-
туация в училищната общност;

	Да се запознаят с дейността на органи-
те, отговарящи за защита на населени-
ето при пожари, природни бедствия и 
катастрофи, както и със съпътстващи-
те ги нормативни документи;

	Да познават добре правилата и изис-
кванията за осигуряване на здраво-
словни и безопасни условия на възпи-
тание, обучение и труд и при бедстве-
ни ситуации в училище;

	Да умеят да планират дейността за за-

щита при бедствени ситуации в учили-
ще;

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

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

ІІІ. разПреДеление на 
учеБното ВреМе

В съответствие със спецификата на пла-
нираното образователно съдържание за 
обучение на служителите от училищната 
администрация за защита и самозащита 
при природни бедствия, катастрофа или 
извънредни ситуации в учебното заведе-
ние е предвидено участието им в двудне-
вен семинар.

учебната програма е разработена в съот-
ветствие с броя учебни часове, предви-
дени в обучителния семинар. Предвидени 
са минимален брой учебни часове (по 45 
мин), които трябва да се спазват.

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

Общ брой: 16 учебни часа. 

ІV. оБразоВателно 
сЪДЪржание

тематичната фиксираност на образова-
телното съдържание е структурирано в ос-
новни раздели и теми. Учебното съдър-
жание е систематизирано в пет тематич-
ни раздела. за всеки раздел в учебната 
програма е планиран определен минима-
лен брой учебни часове и примерни теми 
на обучение. Предложеното учебно съ-
държание е представено в гъвкав вариант 
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и е редно да се съобразява с очакванията, 
практико-познавателните изисквания и 
желания на участниците в семинара и на 
самия обучител за реализиране на ефек-
тивна учебна дейност.

Конструираното учебно съдържание 
осигурява теоретико-практически въз-
можности за усвояване на знания и уме-
ния в различни познавателни области, 
отнасящи се до изучаваната проблемати-
ка. разглеждат се основните видове нор-
мативни документи на национално и учи-
лищно ниво, отнасящи се до защита на 
населението при бедствия. Подробно се 
изяснява начинът на планиране на защит-
ната дейност и действията за евакуация 
при бедствени ситуации в училище. кон-
кретизирана е обучителната дейност при 
провеждане на инструктаж за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на 
труд; провеждане на периодично обуче-
ние на персонала и възпитаване на учени-
ците за култура на безопасно поведение 
при бедствие; практическо учение за ева-
куация при пожар, природно бедствие или 
критична ситуация, което се осъществява 
от длъжностно лице в училище. отделено 
е специално място за запознаване с някои 
техники на оказване на първа долекарска 
помощ.

Учебното съдържание в програмата е 
изградено върху идеята за получаване на 
професионална подготовка на училищното 
ръководство за извършване на адекватна 
организация и оказване на помощ на дру-
гите при бедствена ситуация в училище.

Структурираното учебно съдържание 
отговаря на дидактическите изисквания за 
активно участие на присъстващите на се-
минара за запознаване и решаване на ня-
кои основни проблеми, обхващащи прос-
транството на защита на населението при 
бедствие в училищна среда.

№  
по 
ред

наиМеноВание  
на тематичните раздели

Брой 
учеб-
ни ча-
сове

1. I. теоретични основи на за-
щита на населението при 
възникване на природни 
бедствия, извънредни си-
туации и организация и дей-
ност на органите на „Пожар-
на безопасност и защита на 
населението“.

4

2. II. запознаване с някои нор-
мативни актове за защита на 
населението от бедствия, 
извънредни ситуации и оси-
гуряване на здравословни и 
безопасни условия на възпи-
тание, обучение и труд в 
училище. 

4

3. III. Планиране на защитната 
дейност при бедствени си-
туации в училище.

4

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

2

5. V. училищна обучителна 
дейност за осигуряване на 
здравословни условия на 
труд, безопасност при при-
родно бедствие и противо-
пожарна охрана. 

2

общ брой часове 16

Раздел 1. Теоретични основи на защи
та на населението при възникване на 
природни бедствия, извънредни ситуа
ции и организация и дейност на органи
те на „Пожарна безопасност и защита 
на населението“ и на Държавния ин
спекторат по извънредни ситуации в 
Румъния.
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Теми: актуализиране на понятията: Про-
мишлени аварии; Природни бедствия; 
Пожар; терористични атаки; катастро-
фи; стихийни природни бедствия; Пожар 
в сградата на училището; тероризъм и 
катастрофи; запознаване с основните за-
дължения на органите на ръководство 
на гД „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – гДПБзн и на Държавния 
инспекторат по извънредни ситуаии в ру-
мъния; Формирования за провеждане на 
спасителни и неотложни аварийно-спаси-
телни дейности; обявяване на бедствено 
положение; сигнали за ранно предупреж-
дение и оповестяване на населението на 
територията на република България и в 
румъния; необходимост от организиране 
и провеждане на превантивна дейност с 
училищния административен персонал 
при възникване на природни бедствия, по-
жар или извънредни ситуации в училище.

Раздел 2. Запознаване с някои норма
тивни актове за защита на население
то от бедствия, извънредни ситуации 
и осигуряване на здравословни и безо
пасни условия на възпитание, обучение 
и труд в училище. 

Раздел 3. Планиране на защитната дей
ност в училище и управление на риска 
при бедствени ситуации. Създаване на 
училищни комитети за действия при 
БАК. Планиране на обучението и извън
класните дейности в училище.

Теми: Планиране на дейността за защита 
при бедствени ситуации в училище. за-
дължения и отговорности на длъжностно-
то лице - орган по пожаробезопасност и 
природни бедствия в училище. оценка на 
риска – анализ на силните и слабите стра-
ни, възможностите, капацитета, заплахи-
те. анализ и оценка на наличните ресур-
си. задължения, отговорности и права 
на длъжностните лица за осигуряване и 
спазване на здравословни и безопасни ус-

ловия на труд и при бедствени ситуации 
в училище: на директора на училището; 
на помощник-директорите по адмистра-
тивно-стопанската и учебната дейност; на 
лицето, осигуряващо координация и кон-
трол за безопасни условия на труд; на ад-
министратор на база данни; на учителите 
и класния ръководител; на домакина; на 
чистачите; на учениците; на родителите. 
Планиране и анализиране на вътрешните 
правила и изисквания за защита при при-
родни бедствия – земетресение. Планира-
не и анализиране на вътрешните правила 
и изисквания за противопожарна безопас-
ност. изисквания за безопасност при екс-
плоатация на електрически уреди, съоръ-
жения, инсталации. Планиране и анализи-
ране на изискванията към съоръженията с 
повишена опасност. създаване на училищ-
ни екипи за действия при Бак – командни 
щабове, доброволчески екипи, логистич-
ни екипи, комуникационни екипи и други. 
оценка на капацитета за допълнително 
обучение и извънкласни дейности. Плани-
ране на допълнително обучение. експло-
атацията на отоплителните инсталации. 
Правила и изисквания за безопасна работа 
с машини, инструменти и съоръжения в 
учебните кабинети и работилници. изис-
квания за безопасност при организирано 
придвижване на ученици и друг персонал 
като пешеходци, велосипедисти, пътници 
в транспортни средства, при извънучи-
лищни мероприятия и ученически екскур-
зии. работно облекло и лични предпазни 
средства. наказателна отговорност, съ-
гласно кодекса на труда при неизпълне-
ние на задълженията по безопасни усло-
вия на труд в училище. 

Раздел 4. Планиране на действия за 
евакуация при бедствие в училище и 
оказване на първа долекарска помощ.

Теми: Планиране на действията за еваку-
ация при пожар, земетресение и аварийна 
ситуация в училище. Пакет от документи. 
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Планиране на задълженията на постоян-
ните комисии и отговорностите на длъж-
ностните лица за евакуация при възниква-
не на пожар, земетресение или аварийна 
ситуация през работно време в обекта. 
технология за боравене/работа (за все-
ки ученик, учител, служител, работник) 
с пожаротехническите средства и съоръ-
женията за гасене на пожари в училище. 
техники за оказване на първа долекарска 
помощ при увреждане на здравето при ра-
бота.

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

Теми: технология на обучение при про-
веждане на инструктаж за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд 
и бедствена ситуация в училище. Видове 
инструктажи, програма за провеждане на 
инструктаж на работното място и пакет 
документи. технология на обучение при 
провеждане на периодично учение на пер-
сонала и възпитание на ученици по безо-
пасност и противопожарна охрана в учили-
ще. технология на обучение на ученици и 
служители при провеждане на практиче-
ско учение за евакуация при пожар, при-
родно бедствие или критична ситуация в 
училище.

V. очакВани резултати от 
оБучението

	Да осмислят необходимостта от из-
вършване на превантивна подготовка 
по бедствия и кризи в училище;

	Да използват правилно терминология-
та, отнасяща се до защита на населе-
нието при бедствия;

	Да разширяват и надграждат научни-
те си познания и умения в областта на 

видовете бедствени ситуации, в които 
може да изпадне човек;

	Да работят и боравят със специализи-
рана научна, правна и методическа ли-
тература;

	Да умеят да описват отделните видо-
ве бедствия, в които могат да изпаднат 
учащите в критични ситуации;

	Да познават основните нормативни до-
кументи, свързани със защита на насе-
лението при извънредни ситуации;

	Да характеризират организацията и 
дейността на формированията за граж-
данска защита, отговарящи за предо-
твратяването и ликвидирането на по-
следствията от бедствия;

	Да умеят да планират дейността и 
действията за защита при бедствени 
ситуации в училище;

	Да умеят да анализират вътрешните 
правила и изисквания за защита при 
природни бедствия и изискванията за 
противопожарна безопасност в учили-
ще; 

	Да конкретизират същността, целите, 
принципите и видовете инструктаж и 
начин на провеждане в училище;

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

	Да умеят практически, като длъжност-
ни лица, да прилат методиката за про-
веждане на обучение по превенция при 
бедствени ситуации и противопожарна 
безопасност с ученици;

	Да прилагат технологията на обучение 
за провеждане на периодично практи-
ческо учение на персонала и учениците 
по безопасност и противопожарна ох-
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рана и евакуация при пожар, природно 
бедствие или друга критична ситуация 
в училище;

	Да умеят да извършват ефективна 
вербална и невербална комуникация 
с колеги и ученици за превенция по 
бедствия и извънредни ситуации в учи-
лищната общност.
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учеБна ПрограМа 
за обучение на учители методисти,  

които да бъдат методически ресурс за обучението  
по защита от бедствия и аварии в училище

хорариум: 2 дни/16 уч. часа 

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

Учебната програма определя целите и 
задачите на обучение, образователното 
съдържание и приоритетите в методиче-
ската подготовка на учителите методици 
за превантивна дейност при бедствени 
ситуации в училище. Програмното съдър-
жание предпоставя разнообразни въз-
можности за професионално и личностно 
развитие на педагозите, активно участие 
по проблемите на обучение на ученици в 
сферата на бедствени ситуации в училище 
с европейско измерение. 

учебната програма се съсредоточава вър-
ху професионално-личностната и педаго-
гическа подготовка на учителите - бъдещ 
методически ресурс в училище, които 
желаят да повишат своя дидактически и 
методически капацитет за извършване на 
отговорна методическа подкрепа на ръко-
водителите на доброволчески клуб. 

Образователното съдържание в учебна-
та програма е подчинено на философията 
за дидактическа и логическа последова-
телност и поетапно усвояване на изучава-
ната материя. съдържанието на учебната 
програма включва аспектите и оператив-
ните проблеми в дейността при организи-
ране и реализиране на обучението на уче-
ници по бедствени ситуации в училище. 
това дава възможност на обучаваните да 

І. оБщо ПреДстаВяне на 
оБучението

Провеждането на превантивна дейност по 
безопасност и защита на учащите при въз-
никване на бедствие, пожар, кризи или 
извънредна ситуация е желателно да бъде 
приоритет на всяко училищно ръководство. 
необходимо е да има подготвени специа-
листи, които извършват специализирана 
методическа помощ на училите във всяко 
училище за провеждане на ефективен про-
цес на обучение и възпитание на учениците 
от прогимназиалния етап на образование с 
цел намаляване на риска от бедствия и ми-
нимизиране на отрицателните последици. 
ресурсната обезпеченост и мотивацията на 
учителите, като фактор за провеждане на 
превантивна дейност при бедствени ситуа-
ции с учащи, е от първостепенно значение 
за успешно провеждане на учебно-възпита-
телната работа в училище.

Учебната програма е предназначена за 
обучението на учители, които да бъдат 
методически ресурс и да извършват под-
готовка и оказват компетентна и ефектив-
на методическа помощ при обучението на 
учащи по бедствена ситуация в училище. 
учителите методици се подготвят как да 
популяризират това специфично обучение 
пред колеги учители, ученици и родители; 
как да подпомогнат и мотивират учители-
те да бъдат ръководители на доброволче-
ски клуб в училище, да работят в екип, да 
разработят годишното разпределение на 
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приложат на практика получените знания 
за оперативен мениджмънт на обучение-
то и им посочва конкретни технологии за 
приложение на методическите знания в 
педагогическата практика.

обучението е насочено за оптимално ре-
ализиране и хармонизиране на методи-
ческата подготовка на бъдещите експер-
ти методици, подпомагащи дейността на 
ръководителите на доброволчески клуб 
по бедствия и кризи в училище. аргумен-
тирано е формирането на необходимите 
професионални компетенции на учители-
те като бъдещ методически ресурс - лиде-
ри и специалисти, за извършване на базо-
ва подготовка и оказване на съпътстваща 
методическа помощ чрез надграждане и 
разширяване на методическите знания и 
умения на ръководителите на доброволче-
ски клубове при тяхното създаване, орга-
низиране и реализиране като извънкласна 
дейност. 

По време на обучението участниците в се-
минара се запознават на теоретично ниво 
с превенцията и организацията по безо-
пасност при бедствени ситуации в учили-
ще, с основните нормативни документи за 
осигуряване на здравословни условия на 
обучение, възпитание и труд в училищна-
та общност. изучават методиката и тех-
нологията на обучението по превантивна 
дейност при бедствени ситуации с учени-
ци в прогимназиален етап на образование, 
съобразно вида и формата на училищна 
подготовка. Подготвят се да оказват ме-
тодическа помощ на колегите, обучаващи 
ученици по бедствия и кризи в училище. 
Практикумът активизира обучаваните да 
се упражняват в предварителната подго-
товка на част от методическите материа-
ли, които ще им бъдат в помощ при бъде-
щата им дейност.

В резултат от участието си в семинара и 
обучението учителите методици се очер-
тават като специалисти с обогатени про-

фесионални компетенции и развити инте-
лектуални и волеви качества и способност 
за оказване на методическа помощ на ръ-
ководителите на доброволчески клуб при 
обучението на ученици от прогимназиал-
ния етап, свързана с превенцията, сигур-
ността, защитата на населението от бед-
ствия. 

Стратегическата цел на учебната про-
грама е насочена към повишаване на ка-
пацитета и получаване на базова компе-
тентност, знания и умения на бъдещите 
учители методици, които да оказват мето-
дическа помощ при обучението на учени-
ци в областта на защита на населението 
при бедствия, аварии и катастрофи.

Основната цел на учебната програма е 
да формулира целите на обучение, да сис-
тематизира образователното съдържание 
и да проектира подготовката на учители, 
които да бъдат методически ресурс при 
организиране на доброволчески клубове в 
училище и имат отношение към проблема-
тиката, отнасяща се до превенция на уча-
щите по бедствени ситуации.

Крайната цел на учебната програма е 
участниците в семинара да разширят сво-
ите познания и да усвоят необходимата 
база информация за осъществяване на 
превантивна методическа работа с учи-
тели и ученици в създаваните добровол-
чески клубове за защита и намаляване на 
риска от бедствия и други критични ситуа-
ции като извънкласна дейност в училище.

Учебната програма дава възможност на 
учителите методици да формират про-
фесионални компетенции, умения и опит 
за извършване на методическа работа с 
учители и учащи в доброволчески клуб 
като извънкласна дейност. за активността 
на обучаваните в семинара се предвиж-
да използването на интерактивни методи 
и организирането на проблемно обуче-
ние с цел формиране на организаторски 
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умения, комуникативност и ориентиране 
в бъдещата им практическа работа. също 
така участниците в обучението повишават 
своя методически капацитет за успешно 
реализиране на процеса на обучение по 
бедствени ситуации и кризи с ученици от 
прогимназиалния етап на образование.

ІІ. цели и заДачи на 
оБучението

Основната цел на обучението на учите-
лите, които да бъдат методически ресурс 
и да подпомагат работата на ръководите-
лите на доброволчески клуб по бедствия в 
училище, се съсредоточава върху тяхната 
квалификация и получаването на добра 
теоретическа и практическа подготовка за 
извършване на компетентна методическа 
помощ и подкрепа. целите на обучение се 
съсредоточават върху това обучаваните 
да развият практически умения и опит да 
прилагат научената теория в практиката и 
да придобият професионална компетент-
ност за извършване на мониторинг.

Целите на обучение, заложени в семина-
ра, са:

1. изясняване на необходимостта от про-
фесионална методическа подготовка 
на специалисти учители, които да бъ-
дат методически ресурс и да подпо-
магат работата на ръководителите на 
доброволчески клуб в училище по бед-
ствия и критични произшествия. 

2. запознаване на обучаваните с основни-
те задължения и отговорности, които 
имат като учители методици.

3. стимулиране на личната професио-
нална активност на учителите да бъ-
дат методически ресурс в училище за 
защитата на населението и учащите 
от пожари, природни бедствия и др. 
и създаване и организиране на добро-

волчески клубове в училище и обуче-
нието на ученици в тях. 

Постигането на основната цел на обуче-
ние може да се осъществи чрез изпълне-
нието на следните задачи:

	Да се усвояват основните теоретични 
познания и нормативни изисквания за 
извършване на обучение на учители и 
ученици при екстремни ситуации в учи-
лище; 

	Да се запознаят с дейността на органи-
те, отговарящи за защита на населени-
ето при пожари, природни бедствия и 
катастрофи;

	Да знаят основните задължения, отго-
ворности и професионално-личностни 
качества и способности да бъдеш учи-
тел методик по бедствия и кризи в учи-
лище;

	Да усвоят методиката на обучение на 
ученици от прогимназиалния етап на 
образование при извънредни ситуации 
в учебното заведение;

	Да се усвояват основните форми, ме-
тоди и средства на обучение за осъ-
ществяване на учебно-възпитателната 
и познавателна дейност по безопасност 
при бедствия;

	Да се въведат и ориентират в прак-
тическата специфика на обучението 
на ръководителите на доброволчески 
клуб и на учениците.

ІІІ. разПреДеление на 
учеБното ВреМе

В съответствие със спецификата на пла-
нираното образователно съдържание за 
обучение на учителите, като методически 
ресурс в училище за защита и самозащита 
при природни бедствия, катастрофа или 



19

М е т о Д и ч е с к и  М а т е р и а л и

извънредни ситуации в учебното заведе-
ние, е предвидено участието им в двудне-
вен семинар.

образователното съдържание в учебната 
програма е разработено в съответствие 
с броя учебни часове, предвидени в се-
минара. Предвидени са минимален брой 
учебни часове (х 45 мин), които трябва да 
се спазват. 

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

Препоръчва се обучителите да отделят 
специално внимание на практикума в се-
минара, а разработените материали да 
бъдат в тяхната бъдеща работа. желател-
но е учебните часове в практикума да се 
организират и проведат като консултации 
и събеседване за оказване на методиче-
ска подкрепа.

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

Общ брой: 16 учебни часа. 

ІV. оБразоВателно 
сЪДЪржание

систематизираното образователно съдър-
жание в учебната програма насочва вни-

манието на обучаваните учители – бъдещи 
методици на ръководителите на добро-
волчески клуб в училище, чрез участието 
им в двудневен обучителен семинар. 

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

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

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

№ 
по 

ред

НаимеНОваНие  
На ТемаТичНиТе Раздели

Брой 
учебни 
часове

1. I. теоретични основи на защита на населението при възникване на 
природни бедствия, извънредни ситуации и организация и дейност 
на органите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ в 
България и на органите на Държавния инспекторат по извънредни 
ситуации в румъния

2
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2. II. задължения и отговорности на педагозите - методически ресурс 
(методик) по превантивна дейност при възникване на природни бед-
ствия, пожар или извънредни ситуации в училище.

2

3. III. запознаване с някои нормативни актове за защита на население-
то от бедствия, извънредни ситуации и катастрофи.

2

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

2

5. V. организация на обучението по превантивна дейност при бедстве-
ни ситуации в училище. 

2

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

2

7. VII. Методически практикум на участниците в обучението. 4

общ брой часове 16

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

1. актуализиране на понятията: промишле-
ни аварии, природни бедствия, пожар, 
терористични атаки, катастрофи и др.

2. стихийни природни бедствия. Пожар в 
сградата на училището. тероризъм и 
катастрофи.

3. запознаване с основните задължения на 
органите на ръководство на гД „Пожар-
на безопасност и защита на населени-
ето“ – (гДПБзн) и на ръководството на 
държавния инспекторат по извънредни 
ситуации в румъния. Формирования за 
провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-спасителни дейности.

3. обявяване на бедствено положение. 
сигнали за ранно предупреждение и 
оповестяване на населението на тери-
торията на република България и на 
република румъния.

2. Задължения и отговорности на педа
гозите методически ресурс (методик) 
по превантивна дейност при възниква
не на природни бедствия, пожар или из
вънредни ситуации в училище.

1. необходимост от организиране и про-
веждане на обучение на учителите 
като методически ресурс (методик) по 
превантивна дейност при възникване 
на природни бедствия, пожар или из-
вънредни ситуации в училище. 

2. задължения и отговорности на методи-
ка при оказване на системна методиче-
ска помощ на учителите (ръководите-
ли). 

3. Подбор на учители (ръководители), 
обучаващи ученици в прогимназиален 
етап на образование при защита при 
бедствени ситуации в училище. 

4. Форми на методическо взаимодейст-
вие между методика и учителите (кон-
султации, работни срещи, дискусии, 
практикуми, семинари и онлайн пре-
зентации – като част от общата екипна 
дейност на всички специалисти). 

5. контролът или самоконтролът на учи-
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теля при защита при бедствени ситуа-
ции в училище. 

3. Запознаване с някои нормативни 
актове за защита на населението от 
бедствия, извънредни ситуации и ка
тастрофи.

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

1. теоретични аспекти на дизайна на обу-
чение. институционалност на обучени-
ето.

2. субекти на възпитанието и обучение-
то по превантивна дейност при защи-
та при бедствени ситуации в училище. 
Мотивация и привличане на учащите в 
обучението.

3. състав и структура на учебното съдър-
жание.

4. концептуални основи на учебната про-
грама при бедствени ситуации в учили-
ще в прогимназиалния етап. 

5. Планиране на обучението.

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

1. технология на обучението по преван-
тивна дейност при бедствени ситуации 
с ученици в прогимназиален етап на 
образование съобразно вида и форма-
та на училищна подготовка.

2. Принципите в организацията на обуче-
нието. Възпитателният процес в обу-
чението. Формиране на базови знания 
на учащите и изграждане на култура 
на безопасност в поведението при бед-
ствени ситуации в училище.

3. разпределение на учебното време спо-

ред формата на обучение при защита 
при бедствени ситуации в прогимнази-
ален етап на образование.

4. създаване на благоприятна учебна 
среда.

6. Дидактически категории в обучени
ето по превантивна дейност при бед
ствени ситуации в училище.

1. Форми на обучение: в раздел А – за-
дължителни учебни часове (задължи-
телна подготовка - зП): час на класа 
5.-7. клас; в раздел В - факултативни 
учебни часове (свободноизбираема 
подготовка - сиП): „защита при бед-
ствени ситуации в училище“; класни 
и групови неурочни форми на обучение 
- извънкласна дейност: Клуб „Без-
опасност при природно бедствие и 
противопожарна охрана в училище“.

2. Методи и средства на обучение: 

Препоръчително е приоритетнота използ-
ване на активни методи, като например:

	казус;

	решаване на проблеми;

	мозъчна атака;

	симулация;

	наблюдение;

	анализ на съдържанието.

начини на работа с учениците:

	работа в екип/дейности по групи;

	посещения в институции;

	отворени дискусии по дадени теми;

	симулиране на извънредни ситуации, 
взаимоотношения между ученици и 
хора в неравностойно положение с 
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представители на съответните инсти-
туции, способни да ги подкрепят.

Препоръчва се също така използването на 
ресурси и дидактични инструменти, като 
например: рисунки, видеоклипове, слай-
дове, филми.

3. Видове организационно-възпитателни 
дейности (учебна, практическа, игро-
ва, художествена, творческа, кон-
структивна и др.) и мероприятия. Раз-
пределяне на участниците по екипи 
(по двама) за провеждане на практи-
ческа дейност.

7. Методически практикум на участни
ците в обучението. 

1. Методическо планиране за провежда-
не на организационно-възпитателните 
дейности в Час на класа 5.-7. клас. 

2. Методическо проектиране за провеж-
дане на организационно-възпитателни-
те дейности във факултативни учеб-
ни часове (свободноизбираема подго-
товка - СИП) „защита при бедствени 
ситуации в училище“.

3. Представяне на техники за оказване на 
първа долекарска помощ при уврежда-
не на здравето на ученици.

4. организация на училищна популяриза-
торска работа по превантивна дейност 
при бедствени ситуации в училище. 

5. Методическо планиране за провежда-
не на организационно-възпитателните 
дейности при организиране и провеж-
дане на извънкласна дейност - клуб 
„Безопасност при природно бедствие и 
противопожарна охрана в училище“.

6. технология на обучение на ученици при 
провеждане на практическо учение за 
евакуация при пожар, природно бед-
ствие или критична ситуация в училище.

7. технология на боравене/работа на 
ученик с пожаротехническите средства 
и съоръженията за гасене на пожари в 
училище.

V. очакВани резултати от 
оБучението

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

	Да проявяват готовност и стремеж към 
учене през целия живот по проблемите 
на обучение на учащи при бедствени 
ситуации в училище;

	Да използват правилно терминология-
та, отнасяща се до защита на населе-
нието при бедствия;

	Да разширяват и надграждат научни-
те си познания и умения в областта на 
видовете бедствени ситуации, в които 
може да изпадне човек;

 Да познава основните положения на 
нормативните документи, регламен-
тиращи организацията и средствата за 
извършване на аварийно-спасителни 
дейности;

	Да характеризират организацията и 
дейността на формированията на граж-
данска защита, отговаряща за предо-
твратяването и ликвидирането на по-
следствията от бедствия;

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

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

	Да познават и спазват правилата за 
здравословен и безопасен труд;

	Да познават същността и причините за 
възникване на инцидентите, злополу-
ките, авариите, бедствията и катастро-
фите;

	Да умеят да разпознават предназначе-
нието, реда за използване и ефектив-
ността на колективните и индивидуал-
ните средства за защита;

	Да познават добре предназначението, 
техническите характеристики, устрой-
ството и експлоатацията, принципа на 
действие на средствата за аварийно-
спасителната техника при бедствени 
ситуации в училище;

	Да познават специфичните аварийно-
спасителни дейности при евакуацията 
на учащите от сградата на училището 
при бедствия;

	Да използват ефективно и рационал-
но информационни и комуникационни 
технологии, да ползват справочна до-
кументация и информация;

 Да притежават фундаментална техни-
ческа подготовка и знания в областта 
на защитата на населението от бед-
ствия, аварии и катастрофи;

 Да организират ефективното функци-
ониране на системата на обучение в 
училище за превенция при бедствия с 
учащи;

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

 Да подпомагат методически учителите 
ръководители на доброволчески клу-
бове по бедствия и кризи в училище;

 Да познават добре методиката на обу-
чението по превантивна дейност за на-
маляване на риска и защита при бед-
ствени ситуации в училище;

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

 Да познават добре състава и структура-
та на учебното съдържание при обуче-
нието на ученици от прогимназиалния 
етап на образование в доброволчески 
клуб по превантивна дейност за нама-
ляване на риска и защита при бедстве-
ни ситуации в училище;

 Да умеят да открояват методическите 
специфики, заложени в концептуал-
ните основи на учебната програма на 
доброволчески клуб в прогимназиал-
ния етап на образование за защита при 
бедствени ситуации, като извънкласна 
дейност в училище;

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

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

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

 Да умеят да прилагат разнообразни ди-
дактически и методически варианти в 
технологията на обучение по преван-
тивна дейност при бедствени ситуации 
с ученици в прогимназиален етап на 
образование в доброволчески клуб;
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 Да прилагат технологията на обучение 
за провеждане на периодично практи-
ческо учение на учениците по безопас-
ност и противопожарна охрана и еваку-
ация при пожар, природно бедствие или 
друга критична ситуация в училище;

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

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

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

 Да съдействат за повишаване качест-
вото на обучение при защита на насе-
лението при бедствия и катастрофи;

 Да провеждат изследователска дей-
ност, да дават оценки и предложения 
за ефективна методическа работа за 
защита на учащите от бедствия в учи-
лище;

 Да проявяват инициативност и педа-
гогическо творчество в подкрепа на 
работата на ръководителите на добро-
волчески клубове в училище;

 Да умеят да извършват ефективна 
вербална и невербална комуникация 
с колеги и ученици за превенция по 
бедствия и извънредни ситуации в учи-
лищната общност.
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учеБна ПрограМа 
за обучение на ръководители на  

доброволчески клубове по бедствия и аварии  
в прогимназиален етап на образование

хорариум: 4 дни/32 уч. часа

телите - бъдещи ръководители на добро-
волчески клубове, е интегрирано: теория 
и практика, и обхваща един общообра-
зователен минимум в методическата им 
подготовка.

структурата на учебната програма е под-
чинена на дидактическото изискване в 
началото на обучението да се усвои от 
ръководителя на доброволческия клуб 
тази част от научната информация, коя-
то служи като основа за придобиване на 
професионални компетенции в методика-
та на обучение на ученици в 5.-7. клас по 
извънредни (бедствени) ситуации като до-
пълнителна подготовка (извънкласна дей-
ност) в училище.

Стратегическата цел на учебната програ-
ма се съсредоточава върху професионал-
но-личностната и педагогическа подготов-
ка на учителите, които желаят да повишат 
своя дидактически и методически капа-
цитет за организиране на доброволчески 
клубове в училище и имат отношение към 
проблематиката, отнасяща се до превен-
ция на учащите по бедствени ситуации.

учебната програма трябва да формулира 
целите на обучение, да систематизира 
образователното съдържание и да проек-
тира теоретико-практическата подготовка 
на учителите за провеждане на ефективен 
процес на обучение и възпитание на уче-
ниците от прогимназиалния етап на обра-
зование по провеждане на превантивна 
дейност за безопасност и защита на уча-

І. оБщо ПреДстаВяне на 
учеБната ПрограМа

жертвите и пострадалите при природни 
бедствия, пожари и катастрофи през по-
следните години нарастват. Все повече 
нарастват и опасностите, свързани с из-
вършване на терористични актове. това 
изисква специализирано обучение на слу-
жителите на всички професионални нива 
в организациите, за да се осигурят здра-
вословни и безопасни условия на труд. 
обучаването на учители и ученици по без-
опасност и опазване на живота и здравето 
в училищната общност има изключителна 
практическа значимост. извършването на 
превантивна обучителна дейност за оси-
гуряване на населението на защита при 
бедствени ситуации е съществен елемент 
от цялостната съвременна образователна 
дейност на учащите.

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

Учебната програма се реализира в рам-
ките на 32 учебни часа чрез четиридневен 
обучителен семинар. обучението на учи-
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щите в училище при възникване на бед-
ствие, пожар, кризи или извънредна си-
туация.

Крайната цел на учебната програма е учи-
телите - участници в семинара, да разши-
рят своите познания и да усвоят необходи-
мата научна информация като теоретичен 
базис в сферата на защита на населението 
при природни бедствия, пожари, терори-
зъм и пр. в училище и да формират профе-
сионални компетенции, умения и опит за 
извършване на методическа работа с уча-
щи в доброволчески клуб като допълнител-
на подготовка (извънкласна дейност).

за активното участие на обучаваните учи-
тели в семинара е предвидено учебната 
дейност да се организира чрез проблемно 
поставяне, анализиране на кризисни си-
туации в училище и изясняване на изуча-
ваното от учениците учебно съдържание 
в доброволческия клуб. При голяма част 
от темите на обучение в отделните те-
матични раздели е редно да се прилагат 
интерактивни методи на обучение с цел 
изграждане на практически умения и опит 
за ориентиране в бъдещата методическа 
дейност на учителя. от друга страна, ар-
гументира се развиването на творческото 
мислене, методическата инициативност, 
формирането на организаторски умения, 
готовност за работа в екип с колегите ме-
тодици и педагогическото майсторство на 
учителя за оказване на ефективна преван-
тивна помощ при обучението на ученици 
по кризи, бедствия и извънредни ситуа-
ции в училищната общност.

ІІ. цели и заДачи на 
оБучението

Основната цел на обучението на ръково-
дителите на доброволчески клуб по бед-
ствия в училище се съсредоточава върху 
квалификацията и получаването на добра 

теоретическа и практическа подготовка, 
повишаването на методическия капацитет 
и усъвършенстване на професионалните 
им компетенции за успешно реализиране 
на процеса на обучение с ученици от про-
гимназиалния етап на образование като 
допълнителна подготовка (извънкласна 
дейност) в училище.

Целите на обучение, заложени в семина-
ра, са:

1. изясняване на необходимостта от про-
фесионална методическа подготовка 
на учителите ръководители на добро-
волчески клуб в училище по бедствия 
и критични произшествия. 

2. запознаване на обучаваните с теоре-
тичната и методическа проблематика-
та, отнасяща се до обучението на уче-
ници в доброволчески клуб за защита 
на населението от пожари, природни 
бедствия и др. 

3. стимулиране на личната професионал-
на активност на учителите за създава-
не и организиране на такива клубове в 
училище. 

Постигането на основната цел на обуче-
ние може да се осъществи чрез изпълне-
нието на следните задачи:

 Да се усвояват основните теоретични 
познания и нормативни изисквания за 
извършване на обучение на ученици 
при извънредни (екстремни) ситуации 
в училище;

 Да се запознаят с дейността на органи-
те, отговарящи за защита на населени-
ето при пожари, природни бедствия и 
катастрофи;

 Да се усвои методиката на обучение на 
ученици от прогимназиалния етап на 
образование при извънредни ситуации 
в учебното заведение;
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 Да се усвоят основните форми, методи 
и средства на обучение за осъществя-
ване на учебно-възпитателната и поз-
навателна дейност по безопасност при 
бедствия;

 Да се въведат и ориентират в практи-
ческата специфика на обучението на 
учениците, вкл. с използване на сай-
та на проекта за мрежови инициативи, 
развитие на доброволчеството, под-
готовка за провеждане на ученически 
състезания и практически учения.

ІІІ. разПреДеление на 
учеБното ВреМе

В съответствие със спецификата на пла-
нираното образователно съдържание за 
обучение на учителите – ръководители на 
доброволчески клуб за защита и самоза-
щита при природни бедствия, катастрофа 
или извънредни ситуации в учебното заве-
дение е предвидено участието им в чети-
ридневен семинар.

учебната програма е разработена в съот-
ветствие с броя учебни часове, предвиде-
ни в обучителния семинар. Предвидени са 
минимален брой учебни часове (х 45 мин), 
които трябва да се спазват. разпределя-
нето на учебните часове за всяка тема на 
обучение се извършва от обучителя.

обучението се реализира в 4 учебни дни х 
8 учебни часа = 32 учебни часа.

Общ брой: 32 учебни часа. 

ІV. оБразоВателно 
сЪДЪржание

систематизираното образователно съ-
държание в учебната програма има ком-
плексно-интегративен характер. то на-
сочва вниманието на обучаваните учители 

– бъдещи ръководители на доброволчески 
клуб в училище, към усвояваната пробле-
матика чрез участието им в четиридневен 
обучителен семинар. 

конструираното образователно съдържа-
ние осигурява широки възможности за те-
оретична и практическа работа, тъй като 
овладяваната проблематика обхваща раз-
нообразни познавателни области. учеб-
ното съдържание в програмата обхваща 
овладяването на комплексни дидактиче-
ски и методически знания и умения от 
ръководителите на доброволчески клуб в 
училище. 

образователното съдържание е струк-
турирано в 9 взаимосвързани тематични 
раздела. Последният тематичен раздел е 
обособен като практикум за участниците в 
обучението и той обхваща 8 учебни часа. 
Във всеки раздел примерните теми на обу-
чение са групирани съобразно методиката 
на обучение по бедствени ситуации в учи-
лище в тяхната методическа последова-
телност и логическа връзка.

названията на тематичните раздели са 
обобщени заглавия на изучавания учебен 
материал. за всеки раздел са посочени 
примерни теми на обучение и минимален 
брой учебни часове.

начинът на структуриране на изучава-
ните теми на обучение, съобразно по-
сочения тематичен обхват на раздела, 
подсигурява и конкретизира плавното и 
равномерно разпределение на учебното 
съдържание в семинара. Представените 
теми на обучение проектират възможност 
за разширяване и допълване по преценка 
на обучителя и желанията на участниците 
в семинара.
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№ 
по 
ред

наиМеноВание  
на теМатичните разДели

Брой 
учебни 
часове

1. I. теоретични основи на защита на населението при промишлени ава-
рии, природни бедствия, извънредни ситуации и катастрофи.

2

2. II. организация и дейност на органите за управление и на формирова-
нията за защита на населението при възникване на бедствия, пожари и 
катастрофи.

2

3. III. запознаване с някои нормативни документи за защита на население-
то при бедствено положение и извънредни ситуации.

5

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

4

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

2

6. VI. учебното съдържание в обучението в доброволческия клуб за защи-
та при бедствени ситуации в училище. 

2

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

4

8. VIII. организация на обучението в доброволчески клуб в прогимнази-
алния етап на образование по превантивна дейност за намаляване на 
риска и защита при бедствени ситуации в училище. 

2

9. IX. Практикум на участниците в обучението. 8

общ брой часове 32

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

1. актуализиране и дефиниране на поня-
тията по бедствия и извънредни ситуа-
ции. 

2. стихийни природни бедствия.

3. Противопожарна култура. Правила за 
пожарна безопасност. 

4. Промишлени аварии, тероризъм и ка-
тастрофи.

II. Организация и дейност на органите 
за управление и на формированията за 

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

1. запознаване с основните задължения 
на държавните органи на ръководство-
то на гД „Пожарна безопасност и защи-
та на населението“ (гДПБзн) за Бъл-
гария и инспектората по извънредни 
ситуации в румъния.

2. Формирования за провеждане на по-
жарогасителни и неотложни аварийно-
спасителни дейности. единна спаси-
телна система. 

3. обявяване на бедствено положение. 
сигнали за ранно предупреждение и 
оповестяване на населението на тери-
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торията на република България и на 
република румъния.

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

1. нормативни документи.

2. стратегически документи. 

3. общински документи: общински на-
редби за действия при възникване на 
бедствия, аварии и катастрофи; общин-
ски планове за защита при бедствия на 
територията на общината, за провеж-
дане на евакуация и разсредоточаване 
при бедствия и аварии на територията 
на общината.

4. нормативни документи на Мон в Бълга-
рия. 

5. нормативни документи на Министер-
ството на образованието в румъния. 

6. училищни документи: училищен пра-
вилник за осигуряване на здравослов-
ни и безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд; училищен план за 
действия при бедствени ситуации (на 
основание на чл. 36 от закона за защи-
та при бедствия); училищна схема за 
план на евакуация при бедствие спо-
ред етажите в училище.

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

1. Предмет, обект, цел и задачи на мето-
диката.

2. цели и задачи на обучението при бед-
ствени ситуации в училище в прогим-
назиалния етап.

3. интегративна ориентация на обучение-
то при бедствени ситуации в училище.

4. Процесът на обучение по бедствия и 
извънредни ситуации в училище. 

5. Форми на организация на обучението в 
училище

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

1. Методическа характеристика на до-
пълнителната подготовка (извънклас-
ната дейност) в прогимназиалния етап 
на образование. Видове допълнителни 
(извънкласни) форми на обучение за 
защита при бедствени ситуации в учи-
лище. 

2. Място и значение на учебния предмет 
„Превантивна дейност при бедствия и 
извънредни ситуации“ като допълни-
телна подготовка (извънкласна дей-
ност) в училище.

3. създаване и организиране на добро-
волчески клуб по бедствия и извънред-
ни ситуации в училище като извънклас-
на дейност. Мотивация и привличане 
на учащите в обучението (в клуба).

4. субекти на възпитанието и обучение-
то по превантивна дейност при защита 
при бедствени ситуации в училище. 

5. Възпитателният процес в обучението. 
Възпитание на учащите в доброволче-
ски труд.

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

1. същност и принципи за подбор на учеб-
ното съдържание.



30

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

2. състав и структура на учебното съдър-
жание.

3. концептуални основи на учебната про-
грама на доброволчески клуб в про-
гимназиалния етап на образование за 
защита при бедствени ситуации като 
извънкласна дейност в училище. 

4. Планиране на обучението.

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

1. Форми на обучение.

2. Методи на обучение.

3. средства на обучение.

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

1. организация на обучението в добро-
волчески клуб по превантивна дейност 
при бедствени ситуации с ученици в 
прогимназиален етап на образование.

2. организация на училищна популяриза-
торска работа по превантивна дейност 
при бедствени ситуации в училище. 

3. създаване на благоприятна учебна 
среда (кабинет и дидактически сред-
ства - материално осигуряване).

IX. Практикум на участниците в обуче
нието. 

Разпределяне на участниците по екипи 
(по двама) за провеждане на практиче-
ска дейност (писмено разработване на 
учебни занятия).

1. обучение при природни бедствия и ре-
агиране в екстремна обстановка (спа-
сяване от удавяне, земетресение и 
пр.).

2. обучение при промишлени аварии, хи-
мическо замърсяване и въздушна опас-
ност.

3. Превенция за защита и самозащита при 
терористичен акт.

4. обучение по противопожарна безопас-
ност и спасяване.

5. Провеждане на практическо обучение 
за работа на ученик с пожаротехниче-
ските средства (кофпомпа, пожарога-
сител и др.) за гасене на пожар в учи-
лище.

6. начини на използване на защитни 
средства и приспособления, средства 
за сигнализация и маркировка за оси-
гуряване на безопасност.

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

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

9. Подготовка и провеждане на учениче-
ско състезание по бедствени ситуации 
в училище.

V. очакВани резултати от 
оБучението

 Да осмислят необходимостта от из-
вършване на превантивна подготовка 
на ученици от прогимназиалния етап 
на образование по бедствия и кризи в 
училище;
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 Да използват правилно терминология-
та, отнасяща се до защита на населе-
нието при бедствия;

 Да разширяват и надграждат научни-
те си познания и умения в областта на 
видовете бедствени ситуации, в които 
може да изпадне човек;

 Да работят и боравят със специализи-
рана научна, правна и методическа ли-
тература;

 Да умеят да описват отделните видо-
ве бедствия, в които могат да изпаднат 
учащите в критични ситуации;

 Да познават основните нормативни до-
кументи, свързани със защита на насе-
лението при извънредни ситуации;

 Да характеризират организацията и 
дейността на формированията на граж-
данска защита, отговаряща за предо-
твратяването и ликвидирането на по-
следствията от бедствия;

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

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

 Да познават добре методиката на обу-
чението по превантивна дейност за на-
маляване на риска и защита при бед-
ствени ситуации в училище;

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

 Да формират умения за създаване и 
организиране на доброволчески клуб 

„Безопасност при природно бедствие 
и противопожарна охрана в училище“ 
или „Млад спасител“ в училище като 
извънкласна дейност;

 Да познават добре състава и структура-
та на учебното съдържание при обуче-
нието на ученици от прогимназиалния 
етап на образование в доброволчески 
клуб по превантивна дейност за нама-
ляване на риска и защита при бедстве-
ни ситуации в училище;

 Да умеят да открояват методическите 
специфики, заложени в концептуални-
те основи на учебната програма на до-
броволчески клуб в прогимназиалния 
етап на образование, за защита при 
бедствени ситуации като извънкласна 
дейност в училище;

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

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

 Да познават добре прилаганите дидак-
тически категории в обучението по пре-
вантивна дейност за намаляване на ри-
ска при бедствени ситуации в училище;

 Да умеят да прилагат разнообразни ди-
дактически и методически варианти в 
технологията на обучение по преван-
тивна дейност при бедствени ситуации 
с ученици в прогимназиален етап на 
образование в доброволчески клуб;

 Да прилагат технологията на обучение 
за провеждане на периодично прак-
тическо учение на учениците по без-
опасност и противопожарна охрана и 
евакуация при пожар, природно бед-
ствие или друга критична ситуация в 
училище;
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 Да умеят да провеждат инструктаж на 
учениците по превенция при бедствени 
ситуации в училище;

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

 Да умеят да провеждат практическо 
обучение за работа на ученика с пожа-
ротехническите средства (кофпомпа, 
пожарогасител и др.) за гасене на по-
жар в училище и правилно да използ-
ват защитните средства и приспосо-
бления за осигуряване на безопасност 
при бедствена ситуация;

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

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

VI. МетоДи на ПреПоДаВане

Предложените методически единици за 
формиране на специфични компетенции, 
предвидени в учебната програма, са:

 дебат;

 казус;

 обсъждане;

 изследване;

 решаване на проблеми;

 мозъчна атака;

 симулация (напр. информационно-ос-
ведомителни кампании);

 наблюдение;

 анализ на съдържанието.

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

 DVD, рисунки, видео, слайдове;

 филми, които представляват различни 
дебати;

 законодателни постери (на разположе-
ние на адрес: ...)

Препоръчва се оценяването да се извърш-
ва чрез различни методи, като например:

 фокус групи;

 предоставянето на граждански слу-
чаи (информация, видео, PowerPoint и 
т.н.);

 симулации за защита срещу пожар, зе-
метресения и наводнения.

Дейностите по оценката могат да се из-
вършват индивидуално или в работните 
групи. като дидактичен подход използва-
нето на фокус групата е един от начини-
те учениците да се включат в автентични 
учебни ситуации.

Проектът е персонализирана дейност, коя-
то позволява свободно използване на при-
добитите знания в нов контекст. готовият 
продукт, резултат от работата по проекта, 
създава у ученика доброволец усещане за 
ползата от това, което прави. така този 
учебен контекст оценностява индивиду-
ални характеристики (полови, културни и 
др.), както и лични интереси.
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учеБна ПрограМа 
за обучение на училищни психолози и  

педагогически съветници за работа с жертви  
на бедствия в училищна общност

хорариум: 2 уч. дни/16 уч. часа 

жертвата се пада на специалиста – учили-
щен психолог или педагогически съвет-
ник. той трябва да организира времето 
и пространството, тъй като е посредник 
между пострадалия (неговите близки) и 
организациите, участващи в неотложните 
аварийно-спасителни (възстановителни) 
дейности. Важно е в създадената критич-
на ситуация да изгради необходимата ат-
мосфера на доверие, да установи успешна 
междуличностна комуникация и да осигу-
ри ефективна подкрепа за подобряване 
психологическото състояние на пострада-
лия ученик.

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

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

І. оБщо ПреДстаВяне на 
учеБната ПрограМа

Преодоляването на последствията от пре-
живени критични произшествия и бед-
ствени ситуации (предизвикани от приро-
дата или човека) в училищната общност, 
задължително включва кризисна психоло-
гическа интервенция като неотменна част 
от грижите за душевното (психологическо-
то/умственото) здраве на учащите. оказ-
ването на психосоциална помощ или на 
ранна интервенция на учащи, попаднали 
в ситуацията на бедствие и претърпе-
ли психологически травми (шок, паника, 
стрес, уплаха и пр.), е необходима навре-
менна подкрепа още в първите минути, в 
първите 24 часа или до един месец след 
преживяното критично събитие. 

В специализираните научни публикации 
незабавната професионална психологи-
ческа помощ и подкрепа на жертви, по-
паднали в екстремна ситуация, е приета 
синонимната употреба на наименованието 
„Кризисна психологическа интервенция“. 
тя се свързва с осигуряване на специали-
зирана ефективна душевна подкрепа на 
жертвите съобразно предизвиканите сил-
ни стресори, стабилизиране или прекъс-
ване на нарастващия дистрес, реорганиза-
ция на начина на мислене и поведение на 
индивида, на неговите емоции и действия 
в конструктивен план. 

основната отговорност за провеждане на 
професионална психологическа работа с 
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темата от грижи за пострадалите. тя се 
консолидира като свързващо звено в пси-
хологическата подготовка на специалисти 
– училищни психолози и педагогически съ-
ветници, при оказване на спешна психоло-
гическа помощ и подкрепа на жертви при 
бедствия, авария и извънредни ситуации 
в училище.

Учебната програма се реализира в рам-
ките на 16 учебни часа чрез двудневен 
обучителен семинар. тематичната фикси-
раност на основните раздели в учебното 
съдържание отговаря на принципа дос-
тъпност и пряко кореспондира с кризисна-
та психологическа интервенция в училищ-
на общност.

Стратегическата цел на обучителната 
програма е да представи същността, зна-
чимостта и ролята на оказваната спешна 
психологическа помощ, въздействие и 
подкрепа на деца и ученици, попаднали 
в кризисни ситуации или бедствие в учи-
лищна среда, и преодоляване на последи-
ците от преживяното.

основната цел на учебната програма е 
да конкретизира целите на обучение, да 
очертае основните акценти в образовател-
ното съдържание и да изгради частична 
научно-обективна картина на професио-
налната подготовка и квалификация на 
училищни психолози и педагогически съ-
ветници при участие в кризисна психоло-
гическа интервенция с учащи в училищна-
та общност.

крайната цел на образователната про-
грама е насочена към задълбочаване и 
разширяване на теоретико-практическите 
знания, умения, отношение и опит на спе-
циалистите – училищни психолози и педа-
гогически съветници, при оказване на не-
отложна психологическа помощ и подкре-
па на учениците, попаднали в екстремни 
ситуации.

Систематизираното образователно съ-
държание в учебната програма е съобра-
зено с професионалната квалификация и 
специализация на училищните психолози и 
педагогически съветници. Широкото раз-
нообразие от теми, проблеми и дейности, 
включени в образователното съдържание 
на програмата, доразвиват и надграждат 
усвояваните от тях психосоциални позна-
ния, отнасящи се до психологическа рабо-
та с жертви в криза, претърпели бедствия 
и извънредни ситуации в училищната общ-
ност. това дава възможност за по-ясно от-
крояване на очакваните резултати на ниво 
учебна програма и покриване на основни-
те изисквания към предвидените тематич-
ни раздели на учебното съдържание. 

ІІ. цели и заДачи на 
оБучението 

комплексно-интегративната същност на 
обучението на училищни психолози и пе-
дагогически съветници по проблемите на 
оказване спешна психологическа помощ 
на жертви, претърпели кризисни ситуации 
и бедствие, практически се претворява 
и осъществява посредством планираните 
цели на обучение. 

Предназначението и смисълът на цели-
те на обучение могат да бъдат обяснени, 
чрез установените връзки, личностно от-
ношение, ориентираност към характера 
на учебното съдържание и фиксираните 
зависимости, заложени в самите интегра-
тивни тенденции. те определят и специ-
фичните начини за реализация на основ-
ните детерминанти в учебната дейност за 
двудневно обучение на училищни психо-
лози и педагогически съветници за работа 
с жертви на критични произшествия и бед-
ствени ситуации в училищната общност.

Обучението на специалистите има за 
основна цел изграждането и придоби-



35

М е т о Д и ч е с к и  М а т е р и а л и

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

Целите на обучение, заложени в семина-
ра са:

1. запознаване на обучаваните с пробле-
матиката, отнасяща се до защитата на 
населението от промишлени аварии, 
пожари, природни бедствия и опазване 
на околната среда. 

2. изясняване на необходимостта от про-
фесионална подготовка на училищните 
психолози и педагогически съветници 
при оказване на психологическа помощ 
на жертви, претърпели критични про-
изшествия. 

3. стимулиране на личната професионал-
на активност на училищните психолози 
и педагогически съветници при оказва-
не на помощ на учащи, станали жертва 
на екстремна ситуация.

Постигането на основната цел на обу-
чение може да се осъществи от учи-
лищните психолози и педагогически съ-
ветници чрез изпълнението на следни-
те задачи:

 Да осмислят училищните психолози и 
педагогически съветници като специа-
листи значението на професионалната 
подготовка за реализиране и оказване 
на спешна кризисна психологическа 
интервенция в училищната общност;

 Да се запознаят с дейността на органи-
те, отговарящи за защита на населени-
ето при пожари, природни бедствия и 
катастрофи, както и със съпътстващи-
те ги нормативни документи;

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

зисна психологическа интервенция с 
учащи;

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

 Да се въведат и ориентират в практи-
ческата специфика на психологическа 
комуникация с жертви в криза.

ІІІ. разПреДеление на 
учеБното ВреМе

В съответствие със спецификата на пла-
нираното психосоциално обучение на учи-
лищни психолози и педагогически съвет-
ници за оказване на спешна психологиче-
ска помощ на жертви, претърпели природ-
ни бедствия, катастрофа или попаднали в 
извънредни ситуации в учебното заведе-
ние, е предвидено участието им в двудне-
вен семинар.

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

Общ брой: 16 учебни часа. 

ІV. оБразоВателно 
сЪДЪржание

систематизираното образователно съдър-
жание в учебната програма има комплекс-
но-интегративен характер. то насочва 
вниманието на обучаваните – училищни 
психолози и педагогически съветници, 
към усвояваната проблематика чрез учас-
тието им в двудневния обучителен семи-
нар съобразно: названията на тематични-
те раздели и начина на структуриране на 
изучаваните теми. 

Съставът и обхватът на образователното 
съдържание се определят в зависимост 
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от основополагащата научно-познавател-
ната насоченост, което от своя страна под-
помага избора във формулировката на те-
матичните раздели и темите на обучение 
за всеки учебен час. 

Тематичните раздели са обобщени загла-
вия на изучавания учебен материал и са 
методически свързани с нивото на усво-
яваните знания и умения при теоретико-
емпиричното осъществяване на кризисна 
психологическа интервенция с учащи - 
жертви (и техните близки), попаднали в 
извънредни кризисни ситуации в учебното 
заведение. Всеки тематичен раздел има 
фиксирано заглавие с определен и уточ-
нен брой на учебните часове.

Темите на обучение са изведени от ди-
дактическата проблематика, съдържаща 
се в тематичните раздели, което подси-
гурява и конкретизира, плавното и равно-
мерно разпределение на учебното съдър-
жание в семинара. темите конкретизират 
и конструират рамката на учебното съдър-
жание, предвидено и планирано за изуча-

ване, без да го ограничават, което проек-
тира отворен характер и методическа въз-
можност за разширяване, допълване или 
конкретизиране на овладявания учебен 
материал по преценка на обучителя. 

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

тематичният раздел обхваща запознава-
нето на училищните психолози и педаго-
гически съветници с теоретичните основи 
на защита на населението при промишле-
ни аварии, природни бедствия, извънред-
ни ситуации и катастрофи. образовател-
ната тематика дава на обучаваните основ-
ни теоретически знания, отнасящи се до: 
защита при пожар в училище; характерис-
тика на стихийните природни бедствия; 
тероризма като причина за възникване на 
критични ситуации; катастрофи и начина 
на опазване на природната среда. темите 
конкретизират и конструират рамката на 
систематизираното учебно съдържание, 

№  
по 
ред

наиМеноВание  
на теМатичните разДели

Брой 
учеб-
ни ча-
сове

1. I. теоретични основи на защита на населението при промишлени ава-
рии, природни бедствия, извънредни ситуации и катастрофи.

3

2. II. организация и дейност на органите за управление и на формирова-
нията на защита на населението (гражданска защита) при възникване 
на бедствия, пожари и катастрофи и запознаване с някои нормативни 
документи.

4

3. III. основи на кризисната психологическа интервенция. 2

4. IV. Превантивна кризисна психологическа интервенция с учащи. 3

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

2

6. VI. Психологическа комуникация с жертви в криза. 2

общ брой часове 16
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предвидено и планирано за изучаване в 
този тематичен раздел. 

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

тематичният раздел изяснява актуални 
въпроси, свързани с организацията и дей-
ността на органите за управление и на 
формированията на гражданска защита 
при възникване на бедствия и катастро-
фи. образователната тематика се съсре-
доточава върху: запознаване с основните 
задължения и органите на ръководство 
на главна дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението“ (гДПБзн); 
Формирования за провеждане на спаси-
телни и неотложни аварийно-спасителни 
и възстановителни дейности; обявяване 
на бедствено положение. сигнали за ран-
но предупреждение и оповестяване на 
населението на територията на републи-
ка България; Провеждане на спасителни 
действия и съпътстваща неотложна пси-
хологическа помощ и подкрепа на постра-
далите; необходимост от организиране 
и провеждане на превантивна дейност с 
училищни психолози и педагогически съ-
ветници - посредници между нуждите на 
пострадалите и организациите, при оказ-
ване на психологическа помощ и подкре-
па на жертвите в училище. също така са 
предвидени теми за запознаване с някои 
нормативни документи/актове, отнасящи 
се до защита на населението от аварии, 
природни бедствия, извънредни ситуа-
ции и катастрофи. такива документи са: 
стратегия за намаляване на риска от бед-
ствия 2014-2020г.; национална програма 
за защита при бедствия 2014-2018; закон 
за защита при бедствия. изм. ДВ бр. 80 от 
14.10.2011г.; общинска наредба за дейст-
вия при възникване на бедствия, аварии 

и катастрофи на територията на община-
та; План за провеждане на евакуация и 
разсредоточаване при бедствия и аварии 
на територията на общината; инструк-
ция №2 от 05.07.2004 г. за подготовката 
и обучението на децата, педагогическия, 
административния и помощен персонал в 
детските градини за безопасно поведение 
при бедствия, аварии, катастрофи и пожа-
ри; училищен правилник за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на 
възпитание, обучение и труд; училищен 
план за действия, извънредни ситуации и 
пожари. на основание на чл. 36 от закона 
за защита при бедствия. съдържанието на 
темите включва практически работа с нор-
мативните документи.

III. Основи на кризисната психологиче
ска интервенция.

образователното съдържание в този тема-
тичен дял подпомага теоретичната подго-
товка на училищните психолози и педаго-
гически съветници при оказване на пси-
хологическа помощ и подкрепа на деца и 
юноши, преживели ситуации на бедствие 
в училище. естеството на преживяното 
като болезнено душевно състояние, което 
не може да удържат и психофизическите 
ресурси на индивида, предполага (психо-
поведенчески отговор) попадане в кризис-
на психологическа ситуация. тематично-
то съдържание е свързано с представяне 
на необходимите теоретични акценти за 
осъществяване на кризисна психологиче-
ска интервенция с ученици, включващи 
добра теоретико-практическа подготовка 
на обучавания, психическа кондиция и 
изградени комуникативни вербални тех-
ники, необходими за ясното артикулиране 
на оказваната психосоциална помощ. съ-
държанието на темите включва изяснява-
не на: същността, целите и принципите за 
провеждане на спешната психологическа 
помощ и подкрепа при възникване на бед-
ствия и извънредни ситуации в училище; 
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консултиране по проблемите на развиване 
на симптоми на психически нарушения и 
реакции на индивида при преживяване на 
критични събития, бедствия и извънредни 
ситуации и посттравматични стресови раз-
стройства при учащи след критични про-
изшествия. отчитайки всеобхватността 
на изучаваната проблематика, съществен 
и характеризиращ аспект са усвояваните 
теоретични познания на обучаваните в 
процеса на тяхната професионална подго-
товка.

IV. Превантивна кризисна психологиче
ска интервенция с учащи.

Планираното за изучаване образовател-
но съдържание в този тематичен дял от-
кроява възможностите за извършване от 
училищните психолози и педагогически 
съветници превантивна кризисна психоло-
гическа интервенция с учащи. основната 
цел на този тематичен раздел е обучава-
ните по-задълбочено да се запознаят със 
същността и методическата технология на 
извършване на превантивната психологи-
ческа интервенция с ученици. В процеса 
на обучение формираните практически 
познания и умения ще им бъдат нужни за 
осъществяване на добра подготовка при 
работа с ученици за оказване на психоло-
гическа помощ и подкрепа на изпаднали 
в беда. учебното съдържание разкрива 
методическата проектираност за: провеж-
дане на превантивна психологическа дей-
ност с деца и ученици (съобразно възрас-
тта) при бедствени ситуации от училищни 
психолози и педагогически съветници; 
извършване на превенция (предварител-
на подготовка) за повишаване на психи-
ческата устойчивост на учащите към пре-
живяване на бедствия/кризисно събитие 
(психологическа травма) и запознаване с 
основните конструктивни и деструктив-
ни психологически подходи за изход от 
кризата. тематиката в тематичния раздел 
предпоставя разнообразни дидактически 

възможности за провеждане на периодич-
ни обучителни курсове и тренинги с уче-
ници в училище.

V. Оказване на спешна психологическа 
помощ и подкрепа на жертви, претър
пели бедствия или извънредни кризис
ни ситуации в учебното заведение.

Подборът на темите на обучение в този те-
матичен раздел конкретизира практиката 
на училищния психолог и педагогически 
съветник при оказване на спешна психоло-
гическа помощ и подкрепа на жертви, пре-
търпели бедствие в учебното заведение. 
това учебно съдържание включва няколко 
аспекта на професионално взаимодейст-
вие, от които два са основни – доброто по-
знаване на методиката за психологическа 
интервенция на ученици (жертви), намира-
щи се в кризисна ситуация, и притежава-
ните професионално-личностни качества 
на помагащия за оказване на индивиду-
ална помощ и преодоляване симптомите 
на посттравматичния стрес. тематичният 
обхват в този тематичен дял се съсредо-
точава върху: представяне на методиката 
за психологическа помощ и подкрепа при 
бедствени ситуации; анализиране на мо-
дела за управление на посттравматичния 
стрес и посттравматичното стресово раз-
стройство на жертви, претърпели критич-
ни произшествия; начините на оказване 
на индивидуална психологическа помощ 
на учащи след бедствие и извънредни си-
туации за преодоляване (намаляване) на 
напрежението, паниката, агресивно пове-
дение и симптомите на посттравматичния 
стрес. наименованието и съдържанието на 
темите на обучение е съобразено с устано-
вените интеграционни връзки с предход-
ните тематични дялове, чрез които може 
да се установи обучаваните до каква сте-
пен са осмислили новите познания, чрез 
тяхното практическо приложение и са фор-
мирали различни групи умения и опит за 
психосоциална работа в процес на криза. 
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VI. Психологическа комуникация с жер
тви в криза.

тематичният раздел обединява в учебното 
съдържание проблематика, изцяло свър-
зана с приложението на вербални и невер-
бални комуникативни техники и умения 
при работата на психолозите и педагоги-
ческите съветници с жертви в криза. При-
тежаваните осъзнати вербални комуника-
тивни умения и правилната преценка на 
комуникативната ситуация от помагащия 
(като тясноспециализиран аспект на ко-
муникацията) за оказване на психологиче-
ска подкрепа и споделяне на преживяното 
придобиват жизненоважно значение при 
взаимодействието с хора в беда. Подбра-
ните теми акцентират върху добрите и 
успешни комуникативни практики при ус-
тановяване на диалог в общуването с уче-
ници, изпитващи паника, стрес, страх или 
циркулярна реакция (взаимно емоционал-
но заразяване). Важен тематичен акцент 
е установяването на психологическите 
параметри на професионалната комуни-
кация „психолог и жертва от бедствие“ 
в училище. Всяка екстремна ситуация в 
училище изисква и налага още в първите 
минути, в първите 24 часа (или най-къс-
но до един месец) след критичното съ-
битие специалистът да заеме правилна 
професионална позиция и да осъществи 
неотложен комуникативен контакт за из-
вършване на кризисна психологическа 
интервенция с пострадалия. комуникаци-
ята с близките на жертвата, претърпяла 
бедствие в учебното заведение, генери-
ра неизбежното прилагане на комуника-
тивен психологически подход в работата 
на специалиста. съдържанието на темите 
в този тематичен дял подпомагат специа-
листа да усъвършенства комуникативните 
си умения и способности в професиона-
лен план за установяване в устна форма 
на ефективен обмен на информация и 
оказване на психологическа помощ в кри-
зисна ситуация.

V. очакВани резултати  
от оБучението

 Да използват правилно социалнопсихо-
логичната терминология при осъщест-
вяване на кризисна психологическа ин-
тервенция; 

 Да разширяват и надграждат научните 
си познания и умения в областта на кри-
зисната психологическа интервенция;

 Да работят и боравят със специализи-
рана научна и методическа литература;

 Да описват отделните видове бед-
ствия, в които могат да изпаднат уча-
щите в критични ситуации;

 Да познават основните нормативни до-
кументи, свързани със защита на насе-
лението при извънредни ситуации;

 Да характеризират организацията и 
дейността на формированията на граж-
данска защита, отговаряща за предо-
твратяването и ликвидирането на по-
следствията от бедствия;

 Да конкретизират същността, целите и 
принципите за провеждане на кризисна 
психологическа интервенция;

 Да осмислят необходимостта от из-
вършване на превантивна кризисна 
психологическа интервенция;

 Да умеят да провеждат превантивна 
психологическа интервенция с учащи;

 Да умеят практически да прилагат ос-
новните видове конструктивни психо-
логически подходи;

 Да умеят да оказват спешна психоло-
гическа помощ и подкрепа на жертви, 
претърпели бедствия и извънредни си-
туации в учебното заведение;
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 Да умеят практически да прилагат ме-
тодиката за психологическа помощ и 
подкрепа при бедствени ситуации с 
ученици;

 Да прилагат модела за управление на 
посттравматичния стрес и посттрав-
матичното стресово разстройство на 
жертви, претърпели критични произ-
шествия;

 Да оказват индивидуална психологиче-
ска помощ след бедствие и извънредни 
ситуации за преодоляване (намалява-
не) на стреса, паниката, напрежение-
то, страха и пр.;

 Да умеят да извършват ефективна вер-
бална и невербална психологическа 
комуникация с жертви в криза, претър-
пели бедствия и извънредни ситуации 
в училищната общност.
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учеБна ПрограМа и МетоДически насоки 
за обучения на доброволци по защита от бедствия и 

аварии (извънкласна дейност в училище)

хорариум: 34 учебни седмици/70 учебни часа 

адекватна помощ и да бъдем солидарни 
със страдащи хора, попаднали в трудност 
и беда, в бедствена ситуация, застраша-
ваща живота и здравето им. участието на 
ученици доброволци в такава училищна 
инициатива възпитава в тях отговорност, 
дълг и загриженост към живота на други-
те хора или към обществото.

главната цел на учебния предмет е все-
странно - в научно и практико-приложно 
отношение - да осветли произхода, същи-
ната, целта и средствата за защита и само-
защита на населението при бедствия, по-
жари и извънредни ситуации. акцентите в 
учебното съдържание са поставени по от-
ношение на: защита при стихийни природ-
ни бедствия, химически аварии, терорис-
тичен акт, противопожарната безопасност 
на учениците и оказване на първа доле-
карска помощ. 

В този смисъл учебният предмет (курс) 
отразява политиката на европейската ко-
мисия по превенция на защита на населе-
нието при бедствия и на международната 
стратегия за намаляване на риска от бед-
ствия; закона за защита при бедствия, доп. 
ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г.; стратегията за 
намаляване на риска от бедствия - 2014-
2020 г.; националната програма за защита 
при бедствия 2014-2018 г.; заповед № рД 
09-1583/09.09.2009 г. на Мон за осигуря-
ване на безопасни условия за отглеждане, 
обучение и възпитание на децата и уче-
ниците в детските градини и училищата и 
обслужващите звена на народната просве-
та и др. 

І. оБщо ПреДстаВяне 

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

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

доброволчеството, като социално яв-
ление, заема все по-важно място в обще-
ството, макар че у нас в училищната прак-
тика, касаеща сферата на образование на 
подрастващите за безопасно поведение и 
защита на населението при бедствия, по-
жари и катастрофи, е все още непопуляр-
но. Доброволчеството е лично дело, то е 
служение, предприема се доброволно, по 
собствено желание и воля, а оказаната по-
мощ е безвъзмездна. то е израз на лично-
стния стремеж да се помага, да оказваме 
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участието на ученици в доброволческия 
клуб подпомага тяхната подготовка за 
превенция и правилно поведение и дейст-
вия по време на бедствена ситуация. учеб-
ният курс е базисен, съдържащ важна и 
съществена познавателна информация за 
природните стихийни явления, бедствия и 
катастрофи, предизвикани от човека.

обучението и възпитанието на учениците 
в училище може да се надгради в допъл-
нителната подготовка чрез участието им 
в различни групови неурочни форми на 
обучение (извънкласни учебни дейности). 
Допълнителната подготовка в училище 
включва разнообразни по характер учебни 
дейности, които са съобразени с желани-
ето, инициативността и образователните 
интереси на учениците. тя се осъществява 
и развива съобразно изучаваните общооб-
разователни учебни предмети в училище, 
практико-приложни дейности или научни 
области. 

настоящата учебна програма е съставена 
за провеждане на обучение по бедствия 
и извънредни ситуации в допълнителната 
подготовка (извънкласна дейност) на уче-
ниците в прогимназиалния етап на обра-
зование (6.-7. клас) и тяхното участие в 
доброволчески клуб. 

Учебната програма обосновава възпита-
телната насоченост и дидактическите ос-
нови за образователна подготовка, възпи-
тание и обучение на учениците в прогим-
назиалния етап на образование по превен-
ция за защита и действия при възникване 
на бедствия, катастрофи, пожар и извън-
редни ситуации в училище. тя е насоче-
на най-вече към учителя и отговорност-
та, която е призван да поеме за органи-
зирането, изпълнението и провеждането 
на учебно-възпитателната и практическа 
дейност с учащи за защита при бедствия 
и извънредни ситуации (сред природата, в 
училище, у дома и пр.).

Учебната програма е разработена върху 
теоретичните основи на учебната дисци-
плина „защита на населението от бед-
ствия, аварии и катастрофи“, от която 
подбира, систематизира и структурира 
образователното съдържание. учебната 
програма концептуално отстоява в разра-
ботването си приемствената връзка с дру-
ги учебни предмети, в които се разглеж-
дат тези въпроси, и се консолидира като 
свързващо звено в подготовка на учащите 
по бедствия между началното училище и 
гимназиалната образователна степен. 

Основната цел на учебната програма е да 
конкретизира целите на обучение на уче-
ниците чрез участие в доброволчески клуб 
по превенции при бедствени ситуации, да 
очертае базовите контури на учебното съ-
държание, да проектира културата на въз-
питание на учениците в безопасно поведе-
ние и да формира практически умения и 
опит за защита при бедствия. 

Стратегическата цел, заложена в учебна-
та програма, се свързва с предотвратява-
нето, оцеляването, овладяването и прео-
доляването на последиците при попадане 
в бедствена ситуация, която катализира 
опазването и защитата на живота и здра-
вето на учениците от прогимназиалния 
етап на образование.

Крайната цел на учебната програма е на-
сочена към разширяване на познанията 
на учениците за същността и измеренията 
на бедствията, като актуален проблем на 
съвремието, формиране на практически 
умения за опазване на живота и здравето 
при защита на населението при бедствия 
и екстремни ситуации в подготовката на 
учениците в 6.-8. клас чрез участието им в 
доброволчески клуб.

настоящата учебна програма разглежда 
проблеми, които притежават изключи-
телна обществена значимост и специална 
ангажираност за запазване, защита и спа-
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сяване на населението при бедствени си-
туации. 

Образователната проблематика не съ-
средоточава в себе си само чист научно-
познавателен характер, макар нейното за-
дълбочено познаване да изисква безспор-
на теоретична компетентност. тя обхваща 
един кръг от въпроси с ясно очертана въз-
питателна перспективност. Програмата 
притежава целенасочена конструктивно-
приложна необходимост с много важно 
обществено послание и практично изме-
рение за подрастващите.

Систематизираното образователно съ-
държание в учебната програма е съо-
бразено с възрастовите възможности и 
потенциал на учениците за възприемане, 
осмисляне и усвояване на учебния мате-
риал в прогимназиална училищна възраст. 

конкретизираното за изучаване учебно 
съдържание безспорно е необходимо и 
наложително, тъй като разширява поз-
навателните хоризонти на учениците. то 
непосредствено повлиява върху практика-
та на техния начин на живот, рефлектира 
върху техния личен опит и отношение, ко-
ето се възпитава в защита и управление на 
бедствен риск в училище. това своевре-
менно, в психологически аспект, се отра-
зява върху личността на ученика, което го 
активизира и стимулира за дейно участие в 
доброволческия клуб. В тази връзка може 
да се погледне по нов начин към познати 
теми от съвременната действителност, да 
се повдигнат нови въпроси за изследване 
и да се поставят нови актуални практичес-
ки проблеми за обсъждане и дискутиране 
при защита на населението от бедствия.

тематичната фиксираност на основните 
раздели в учебното съдържание отгова-
ря на принципите корелационнодидакти-
чески (принципът за свързване на обуче-
нието с живота) и достъпност, пряко корес-
пондиращи с формирания практико-позна-

вателен опит на учениците. Широкото раз-
нообразие от теми, проблеми и дейности, 
включени в образователното съдържание 
на програмата, доразвиват и надграждат у 
учениците познания, умения и опит за на-
маляване на риска от бедствия, аварии и 
терористични актове и оказване на първа 
долекарска помощ. това дава възможност 
за по-ясно открояване на очакваните ре-
зултати на ниво учебна програма. 

Характерна особеност на обучението е, 
че на основата на нагледността и визуали-
зацията и различни практически дейности 
се работи за изграждане на обективна 
картина за смисъла на подготовката и из-
вършването на превенции при бедствия 
в училище. изложението на учебния ма-
териал се базира на общодидактическите 
принципи: научност, достъпност, целе-
насоченост, спираловидност и свързва-
не на теорията с практиката.

обучението по защита, безопасно поведе-
ние и намаляване на риска от бедствия, 
аварии и терористични актове и оказване 
на първа долекарска помощ изисква да се 
провежда в оборудван учебен кабинет с 
необходимите дидактически материали, а 
практиката да се реализира на площадка 
със специално изградени (подвижни или 
неподвижни) технически средства за ви-
зуализиране и пресъздаване на реални 
бедствени ситуации.

Оценяването на постиженията на учени-
ците в този учебен курс се осъществява с 
помощта на различни форми на проверка. 
В процеса на обучение през учебната го-
дина доминираща е устната проверка, ко-
ято може да намери приложение във всяка 
една част от хода на учебното занятие. В 
обучението може да се използва и прилага 
както тестовата проверка, така и практи-
ческата проверка у учениците, чрез която 
може да се установи до каква степен са 
формирани различни групи умения, опит 
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и осмислянето на новите познания чрез 
тяхното практическо приложение.

ІІ. цели и заДачи на 
оБучението 

комплексно-интегративната същност на 
изучаваното учебно съдържание чрез 
провежданата учебно-възпитателна дей-
ност в учебния курс по доброволческа 
инициатива при бедствени ситуации 
практически се претворява и осъществя-
ва посредством планираните цели на обу-
чение. 

Предназначението и смисълът на целите 
на обучение, планирани за педагогиче-
ска работа с учащите, може да се обяс-
ни и чрез отношението, ориентирано към 
характера на учебното съдържание, както 
и към връзките и зависимостите, зало-
жени в самите интегративни тенденции. 
те определят и специфичните начини за 
реализация на основните детерминанти 
в учебно-познавателната, възпитателна и 
практическа дейност. 

обучението на учениците в училищния 
доброволчески клуб по бедствии и ава-
рии има за основна цел изграждането и 
придобиването на пропедевтичен практи-
ко-познавателен опит и компетентност за 
защита при бедствия и извънредни ситу-
ации. Повишаване на общата информира-
ност за уязвимостта на хората, попаднали 
в беда, породена от природна стихия, по-
жар, теторизъм, катастрофа и пр. 

Практическите възможности за осъщест-
вяването на целите на обучение и очаква-
ните резултати, които ще се реализират в 
процеса на обучение, са изцяло подчине-
ни на основната цел, заложена в учебната 
програма. 

Целите на обучение, заложени в учебния 
курс, са:

 формиране на първоначални познания 
за различните видове съвременни бед-
ствени ситуации;

 стимулиране на доброволческата ак-
тивност на учениците в областта на за-
щита на населението при бедствия;

 изясняване на необходимостта от про-
веждането на предварителна подготов-
ка и превенции за намаляване на риска 
от бедствия;

 усвояване на различните видове прак-
тически умения при извършване на са-
мозащитни и спасителни дейности и 
действия при бедствия;

 придобиване на психологическа устой-
чивост при стрес и готовност за адек-
ватно поведение при изпадане в опас-
на ситуация и действия при екстремни 
условия;

 повишаване на капацитета на учащите 
за защита и управление на бедствения 
риск в училище.

Постигането на основната цел на обуче-
ние може да се осъществи чрез приложе-
нието на следните задачи:

 да осмислят значението и да формират 
отговорно отношение при провеждане 
на превантивна дейност за лична безо-
пасност при бедствия в училище;

 да придобият основни познания и уме-
ния за разпознаване на опасните бед-
ствени ситуации;

 да усвоят началата, принципите и пра-
вилата за безопасно поведение и из-
вършване на ефективна защитна и спа-
сителна дейност при бедствие;

 да се формират у учениците организа-
ционни умения и компетенции за защи-
та при бедствия и оказване на помощ в 
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случай на опасност;

 да умеят да си служат с предпазни 
средства при бедствени ситуации;

 да се стараят да опазват живота и здра-
вето си и тези на другите при бедстве-
ни ситуации;

 да оказват първа долекарска помощ на 
пострадали;

 да познават основните задължения и 
отговорности на лица, извършващи 
професионална спасителна дейност 
при бедствия.

ІІІ. разПреДеление на 
учеБното ВреМе

в училищното образование и възпита-
ние на учениците базисният нормативен 
документ, който гарантира образовател-
на стабилност у нас и определя съдържа-
телната структура, разпределението на 
учебното време за достигане на общооб-
разователния минимум по класове, етапи 
и степени, както и видовете подготовка и 
учебни предмети, е законът за предучи-
лищното и училищно образование. 

обучението за защита при бедствени ситу-
ации на учениците от 6.-7. клас може да се 
реализира съобразно вида допълнителна 
училищна подготовка: като групова фор-
ма на обучение (извънкласна дейност в 
училище). 

училищна 
подготовка:

Допълнителна подго-
товка (извънкласна 
дейност)

организаци-
онна форма:

групова форма на  
училищно обучение  
(Доброволчески клуб)

срок на  
обучението:

една учебна година

Учебната програма се реализира в рам-
ките на 34 учебни седмици със 70 учеб-
ни часа годишен хорариум и предпоставя 
възможности за различни учебно-прак-
тически и възпитателни дейности, които 
могат да бъдат доразвивани в следващата 
образователна степен. 

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

Извънкласна дейност:

6.-7. клас - 34 учебни седмици х 2 уч. часа 
седмично = 68/70 уч. часа за учебната го-
дина.

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

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

Общ брой: 70 учебни часа. 

ІV. учеБно сЪДЪржание

Учебното съдържание, систематизира-
но в учебната програма, има комплекс-
но-интегративен характер и насочва вни-
манието на учителя към названията на те-
матичните раздели и начина на структури-
ране на изучаваните темите на обучение 
през учебната година. 

Тематичните раздели са обобщени за-
главия на изучавания учебен материал и 
са методически свързани с нивото на ус-
вояваните знания и умения на ученици-
те като ключов завършек на резултатите 
от образованието по бедствени ситуации 
през прогимназиалния етап на обучение. 
Всеки тематичен раздел има фиксирано 
заглавие, определен и уточнен брой на 
учебните часове. учебното съдържание е 
структурирано в осем тематични разде-
ла, като обучението завършва с провеж-
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дането на практическо учение за евакуа-
ция от сградата и ученическо състезание 
по бедствия.

Темите на обучение са изведени от ди-
дактическата проблематика, съдържаща 
се в тематичните раздели, което подси-
гурява и конкретизира плавното и равно-
мерно разпределение на учебното съдър-
жание за учебната година. наименование-
то на темите на обучение и образователно 
съдържание е съобразено с интеграцион-
ните връзки с другите учебни предмети 
и съвременните тенденции в обучение-
то. темите конкретизират и конструират 
рамката на учебното съдържание, пред-
видено и планирано за изучаване, без да 
го ограничават, което проектира отворен 
характер и методическа възможност за 
разширяване, допълване или конкретизи-
ране на овладявания учебен материал по 
преценка на учителя. 

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

осигуряват ефективна оптималност в пе-
дагогическата работа на учителя. учите-
лят конкретизира броя на учебните часове 
за всяка тема на обучение според типоло-
гията на учебното занятие в годишно те-
матично разпределение (тематичен план) 
според броя на годишния хорариум часо-
ве, предвидени по учебен план и според 
учебната програма.

І. ПРиРОдНи БедСТвиЯ и РеаГиРаНе в 
еКСТРемНа ОБСТаНОвКа е първият те-
матичен раздел от учебното съдържание. 
една от основните цели на този тематичен 
раздел е да се запознаят учениците по-
задълбочено със същността на природни-
те стихийни бедствия и да удвоят знания-
та си за безопасно поведение и умения за 
реакция при кризисни ситуации. отделено 
е специално внимание на съставянето на 
семеен план и комплектоване на семеен 
набор за реагиране при бедствие. уче-
ниците се запознават и със спецификата 
на работа на някои професии, които се 
включват в спасителната дейност на хора, 
изпаднали в беда. В този раздел са вклю-
чени следните теми:

№ по 
ред

наиМеноВание на теМатичните разДели
Брой 

учебни 
часове

1. І. ПрироДни БеДстВия и реагиране В екстреМна оБстаноВка 20

2. ІІ. ПроМиШлени аВарии, хиМическо, раДиоактиВно и  
Биологично заМЪрсяВане

4

3. ІІІ. ПреВенция за защита и саМозащита При  
терористичен акт

5

4. ІV. ПротиВоПожарна БезоПасност 10

5. V. защитни среДстВа, сигнализация и еВакуация 10

6. VІ. Практическо учение за еВакуация 4

7. VІІ. оказВане на ПЪрВа Долекарска ПоМощ 13

8. VІІІ. ученическо сЪстезание 4

общ брой часове 70
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1. характеризиране на ПрироДните 
яВления като БеДстВия.

2. аДекВатни ДейстВия за ПреДПазВа-
не При силен ВятЪр (ураган), Вих-
руШка, торнаДо, сМерч.

3. БезоПасно ПоВеДение При грЪМо-
теВична Буря, сВеткаВици, МЪл-
ния - В сграДа, среД ПрироДата, В 
ПреВозно среДстВо.

4. ПреВантиВни Мерки за ПреоДоля-
Ване на оПасности При снежни 
Бури (Виелица).

5. ПроФесия – Планински сПасител.

6. сила на зеМетресенията и сВЪрза-
ните с тях разруШения.

7. Мерки за БезоПасно ПоВеДение и са-
Мозащита ПреДи зеМетресение.

8. БезоПасно ПоВеДение и ПраВилна 
реакция При зеМетресение и слеД 
зеМетресение.

9. сПасителни отряДи При гД „По-
жарна БезоПасност и защита на 
населението“ - гДПБзн. 

10. реални оПасности, които ПреДиз-
ВикВа наВоДнението. ПраВила за 
ПоВеДение.

11. ДейстВия При сПасяВане от уДа-
Вяне.

12. ПроФесия - ВоДен сПасител.

13. какВо тряБВа Да знаеМ При актиВи-
зиране на сВлачища.

14. ПЪтнотрансПортните катастроФи 
като кризисна ситуация.

15. аДекВатна реакция и оказВане на 
ПоМощ При аВтоМоБилна ката-
строФа.

16. БезоПасно ПоВеДение и ДейстВия 
При аВтоБусна катастроФа.

17. изготВяне на карта за Вероятни 
ПрироДни БеДстВия В региона.

18. готоВност за БеДстВие. Да оПре-
ДелиМ най-БезоПасното Място В 
жилището си.

19. сЪстаВяне на сеМеен План за реа-
гиране При БеДстВия. сЪхраняВане 
на ВоДа и храна.

20. сеМеен коМПлект за реагиране При 
БеДстВия. раница за БеДстВие.

ІІ. ПРОмиШлеНи аваРии, ХимичеСКО, 
РадиОаКТивНО и БиОлОГичНО замЪР-
СЯваНе е вторият тематичен раздел. По-
соченото систематизиране на темите на 
обучение е направено според целите на 
обучение и наименованието на тематичния 
раздел. изведените теми са свързани със 
запознаването на учащите с някои видове 
промишлени аварии и характеристика на 
поразяващото действие при химическо, 
радиоактивно и биологично замърсяване 
(заразяване). Всяка една от темите е вза-
имосвързана с изучаване на поведението 
и действията при сигнал за бедствие и на-
чина на организация при защита на насе-
лението. темите в този раздел обхващат 
следното учебно съдържание:

1. ВиДоВе ПроМиШлени аВарии. 

2. хиМическо заМЪрсяВане – оПасни 
хиМически ВещестВа. ПоВеДение 
При сигнал за оПасност от хиМи-
ческо заМЪрсяВане (заразяВане). 

3. раДиоактино заМЪрсяВане (зара-
зяВане). ПоВеДение и ДейстВия При 
сигнал за раДиоактиВно заМЪрся-
Ване.

4. Причини и начини за Биологично 
(Бактериологично) заразяВане. По-
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ВеДение При сигнал за Биозаразя-
Ване.

ІІІ. ПРевеНЦиЯ за заЩиТа и СамОза-
ЩиТа ПРи ТеРОРиСТичеН аКТ е след-
ващото наименование на тематичния раз-
дел, който формира компетенции в облас-
тта на превенция за защита и самозащита 
при терористичен акт. тази тематика е из-
ключителна актуална в съвременния свят. 
тероризмът е опасно обществено явление 
с криминогенен характер и извършване на 
насилствена дейност над граждани, моти-
вирана от различни подбуди. В тематич-
ния дял са включени за изучаване някои 
от видовете тероризъм и начинът за пове-
дение и реакции на потърпевши в такава 
бедствена ситуация. темите се съсредо-
точават около:

1. ПреВенция тероризЪМ – насилие 
срещу чоВека. 

2. хиМичен, яДрен и Биологичен те-
роризЪМ.

3. БоМБена заПлаха и БоМБен терори-
зЪМ.

4. ВзеМане на заложници и отВлича-
ния. ПоВеДение и реакции на По-
тЪрПеВШи.

5. ФорМи за защита на населението 
и саМозащита При терористичен 
акт.

ІV. ПРОТивОПОЖаРНа БезОПаСНОСТ е 
тематичният раздел, чрез който ученици-
те обогатяват теоретико-практическата си 
подготовка в сферата на противопожарна-
та безопасност. за изучаване са предвиде-
ни следните теми: възникване на пожар в 
сграда, начини и техника на работа с про-
тивопожарни уреди за първоначално гасе-
не и поведение и правила за самозащита. 
В този смисъл образователното съдържа-
ние в раздела е с интегрален характер, 

тъй като осъществява връзка между усво-
яваните познания за противопожарна без-
опасност с превенция, умения, действия 
за предотвратяване и евакуация при по-
жар. тематиката е конкретизирана върху:

1. силата на Пожара. Процес на горе-
не – саМоВЪзПлаМеняВане и заПал-
Ване.

2. класиФициране на Причините и из-
точници за ВЪзникВане на Пожар.

3. ВЪзникВане, начини на гасене и 
ПослеДици от горски или Полски 
Пожар.

4. Пожарна оПасност на ВещестВата 
и Материалите. леснозаПалиМи 
течности и ПреДМети В Бита.

5. ПричиняВането на Пожар При не-
Брежно БораВене с гориМи Веще-
стВа и Материали.

6. Пожар В жилищни и оБщестВени 
сграДи. ПоВеДение, ДейстВия и 
ПраВила за саМозащита.

7. Пожар В училище – осноВни ПраВи-
ла на ПоВеДение и еВакуация.

8. начини за ПЪрВоначално Пожаро-
гасене с ПоДрЪчни среДстВа, тех-
ника на раБота с ПротиВоПожарни 
уреДи (ВиДоВе Пожарогасители, 
коФПоМПа, ВЪтреШни ПротиВоПо-
жарни краноВе).

9. ДоПускане на греШки При гасене 
на Пожар. ДейстВия за ПреДотВра-
тяВане или При Пожар В Моторно 
ПреВозно среДстВо.

10. ПроФесия – Пожарникар.

V. заЩиТНи СРедСТва, СиГНализаЦиЯ 
и еваКУаЦиЯ е тематичният раздел, кой-
то обхваща теми, отнасящи се до прави-
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лата за ползване на защитните средства, 
сигнали за оповестяване на населението 
при бедствие за евакуация. темите на 
обучение са свързани с изучаване на обо-
значенията, маркировката (знаците) и 
плана за действие за извеждане от сгра-
дата при бедствена ситуация. В този те-
матичен раздел е включено запознаване-
то и разглеждането на актуалния въпрос, 
свързан със създаването на мрежови учи-
лищни проекти, в които да бъдат включе-
ни учениците. темите са формулирани по 
следния начин:

1. ПраВила за ПолзВане на инДи-
ВиДуалните среДстВа за защита 
(ПаМучно-Марлена ПреВрЪзка, Дет-
ски ПротиВогаз, ПолуМаска, ресПи-
ратор, ВиДоВе защитни оБлекла).

2. среДстВа за защита (инДиВиДуал-
ни, колектиВни, херМетизиране 
на ПоМещенията) При ПроМиШлени 
аВарии.

3. сПециализирани аВтоМоБили за 
ДейстВия При хиМически, раДиа-
ционни и Биологични заМЪрсяВа-
ния. ВисокоПрохоДиМи аВарийно-
сПасителни аВтоМоБили „роуВЪр-
ДиФенДЪр 130 D“.

4. сигнали за оПоВестяВане на насе-
лението При различни БеДстВия.

5. еДинен еВроПейски ноМер за сПеШ-
ни ПоВикВания. сЪДЪржание на 
оБажДането на тел. 112 (за ВЪзник-
нал Пожар). 

6. заПознаВане с оБозначенията 
(План, МарШрутна схеМа, сигнали, 
знаци, МаркироВка за изВежДане 
от сграДата) и разПоложение на 
среДстВата за Пожарогасене В учи-
лище. ПожароизВестителна систе-
Ма (аларМена систеМа реагираща 
на ПуШек).

7. План за ДейстВие и четене на схе-
Ма за еВакуация При Пожар В учи-
лище.

8. ПроФесии на хора, оказВащи По-
Мощ В БеДстВени ситуации.

9. ПоДготоВка за сЪзДаВане на Мре-
жоВи училищни Проекти.

10. ПрактикуМ По сЪзДаВане на Мре-
жоВи училищни Проекти.

VІ. ПРаКТичеСКО УчеНие за еваКУа-
ЦиЯ е следващият тематичен раздел, 
който обединява в учебното съдържание 
проблематика, изцяло свързана с техно-
логията на обучение при провеждане на 
практическо учение за евакуация. теми-
те за учебната дейност на учениците ак-
центират върху начина на провеждане на 
евакуацията от сградата на училището, 
осъществявано като практическо учение 
от учителите. също така тя е обвързана 
с разкриването на психологическата на-
гласа, поведение и отговорност на всеки 
ученик при кризисна ситуация и превен-
цията за защита и самозащита при бед-
ствие в училище. Практическата насоче-
ност на темите на обучение се концен-
трира върху: 

1. какВо тряБВа Да знаеМ за еВаку-
ация от сграДата При БеДстВие. 
оБучение на ученици – „асистенти 
По сигурност“.

2. сЪгласуВаност на органите на уП-
раВление и ПроВежДане на Практи-
ческо учение за еВакуация от сгра-
Дата на училището (При Пожар, 
наВоДнение или зеМетресение).

3. ПоДготоВка и ПроВежДане на Прак-
тическо учение за ДейстВия При 
хиМическо, Биологично и раДио-
актиВно заМЪрсяВане.
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4. ПоДготоВка и ПроВежДане на Прак-
тическо учение за еВакуация При 
терористичен акт и тренироВка за 
сЪБиране В затВорено ПоМещение 
и за БезоПасно отВежДане В сБо-
рен Пункт (на открито).

VІІ. ОКазваНе На ПЪРва дОлеКаРСКа 
ПОмОЩ е тематичният раздел, в който 
подборът на темите на обучение в учебно-
то съдържание е свързан със съвременна-
та практика за оказване на първа долекар-
ска помощ на пострадал. съдържанието 
на темите включва проблеми, свързани с 
различни видове наранявания, правилата 
и начина на оказване на ефективна първа 
помощ при увреждане на здравето на хо-
рата. тематичната проблематика е изклю-
чително актуална. изучаваните живото-
спасяващи мерки всеки обикновен човек 
може да изпълни. Формираните познания 
и практически умения изискват в трудната 
ситуация да се запази адекватно поведе-
ние и да се приложи наученото, за да бъде 
в помощ на страдащия. темите на обуче-
ние изясняват:

1. неоБхоДиМост от оказВане на ПЪр-
Ва Долекарска ПоМощ на Постра-
Дал.

2. коМПлект и ПраВила за оказВане 
на ПЪрВа Долекарска ПоМощ.

3. ВиДоВе рани и техники за Пре-
ВЪрзВане.

5. ВиДоВе крЪВотечения и техники за 
ПостаВяне на ВреМенна крЪВосПи-
раща ПреВрЪзка.

6. оказВане на ПЪрВа ПоМощ При уВ-
режДане на стаВи и кости – наВях-
Ване, изкЪлчВане и счуПВане.

7. техники за оБезДВижВане на край-
ник.

8. техники за ПреДПазВане от Преох-

лажДане и изМрЪзВане на тялото.

9. ВиДоВе изгаряния, Причинители, 
които ВоДят До тях, и ПоМощ на 
ПостраДал. 

10. разПознаВане на ВиДоВете и При-
знаците на отраВяния и оказВане 
на ПоДхоДяща ПоМощ.

11. ПоМощ на ПостраДал В БезсЪзна-
ние. изкустВено ДиШане и сЪрДе-
чен Масаж.

12. оказВане на ПЪрВа ПоМощ При ПЪт-
нотрансПортна катастроФа.

13. ВиДоВе Пренасяния и трансПорти-
ране на ПостраДал.

14. ПроФесията – ПараМеДик и лекар.

VІІІ. УчеНичеСКО СЪСТезаНие е послед-
ният тематичен раздел, обединяващ ня-
колко теми, който разкрива технологията 
на обучение при подготовка и провеждане 
на национално ученическо състезание по 
бедствия. тематичният обхват предпоста-
вя различни възможности пред учителя да 
прояви своето методическо майсторство 
в процеса на обучение на учениците за 
участие в състезанието. от друга страна, 
темите насочват учениците към разкрива-
не на желанието, открояване на мотивите 
и разбиране на трудностите, които пред-
стоят при подготовката и провеждането на 
състезанието и успешно представяне на 
отбора. темите са групирани:

1. ПоДБор на участници и заПознаВа-
не сЪс статута на сЪстезанието.

2. ПреДВарителна ПоДготоВка за 
участие В сЪстезанието.

3. Практическо уПражняВане на раз-
лични Дейности и ДейстВия При 
БеДстВие, оПисани В отДелните 
части на сЪстезанието.
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4. ПрактикуМ При оказВане на ПЪрВа 
Долекарска ПоМощ на ПостраДал 
и за ДейстВия При еВакуация През 
силно заДиМени участЪци - „ПаД-
ни и ПЪлзи“.

V. очакВани резултати от 
оБучението

в края на обучението ученикът трябва 
да знае: 

 да изброява предпоставки за възниква-
не на различни бедствени ситуации и 
особеностите, които ги характеризират;

 да спазва и обяснява правилата за без-
опасно поведение при различни видо-
ве бедствия;

 да взема правилни и безопасни самос-
тоятелни решения в конкретната рис-
кова ситуация за самозащита и защита 
на другите;

 да умее да изброява и анализира ха-
рактерни бедствия, които биха могли 
да връхлетят населеното място, къде-
то се намира училището;

 да изгради поведенчески модели за 
ефективна реакция при рискови ситу-
ации;

 да формира психична устойчивост и 
концентрация на вниманието за спра-
вяне със ситуацията при бедствие;

 как да се справя и да оказва помощ при 
пътнотранспортно произшествие; 

 да съставя семеен план за реагиране 
при бедствие;

 да познава и различава видовете за-
мърсяване: химическо, радиоактивно 
и биологично;

 да осмисля правилно заплахата от те-
роризъм в населеното място и да по-
знава формите за самозащита и защита 
на населението;

 да изброява причините за възникване 
на пожар и да знае как да ограничи раз-
пространението на пожара в сградата;

 как да обяснява на другите за безопас-
но поведение и кои са основните пра-
вила за самозащита при пожар и еваку-
ация от сграда;

 какви са основните правила при оказ-
ване на първа долекарска помощ на по-
страдал, съобразно нараняването;

 обяснява основните задължения и от-
говорности на специалисти от различ-
ни професии, оказващи помощ при 
бедствие.

в края на обучението ученикът трябва 
да може:

 правилно да използва терминология, 
свързана със спецификата на изучава-
ното учебно съдържание при защита от 
бедствия, пожари, катастрофа, теро-
ризъм и пр.;

 да различава правилни и неправилни 
действия при защита от бедствена си-
туация и да разпознава видовете сигна-
ли за оповестяване на населението;

 да предприема самостоятелни дейст-
вия за информиране на тел. 112 за 
оказване на помощ при бедствена си-
туация;

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

 да умее да се ориентира по знаците и 
схемата на маршрута за извеждане от 
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сградата и да действа по правилата за 
бърза и безопасна евакуация до места-
та за настаняване;

 да познава и да се ориентира за места-
та и безопасните помещения в сградата 
на училището за защита от бедствие;

 да умее да предприема правилни 
действия за спасяване от удавяне;

 да изброява начините за първоначално 
гасене на пожар с подръчни средства 
и да умее да използва различни про-
тивопожарни технически средства за 
първоначално гасене на пожар;

 да може да се предпази от изгаряне и 
отравяне при пожар и да не изпада в 
паника, а бързо да се ориентира към 
изходите за напускане на сградата;

 да изброява най-често допусканите 
грешки при гасене на пожари, да знае 
къде се намират и да знае да борави 
с противопожарните уреди и съоръже-
ния за първоначално пожарогасене;

 да използва индивидуални средства 
за защита, да спазва правилата за из-
бор, поставяне и носене на противогаз 
и правилно да изработва и поставя па-
мучно-марлена превръзка;

 да прилага правилата за поведение в 
колективни средства за защита;

 да умее да оказва първа долекарска 
помощ на пострадал.

VІ. ФорМи, МетоДи и 
среДстВа на оБучение

Формите, методите и средствата на обу-
чение в учебния курс по бедствени си-
туации се приемат като безспорна дидак-
тическа категория и относително устойчив 
компонент. те придават на обучението це-

лева, съдържателна и процесуална завър-
шеност и структурност. към тях се изразя-
ва отношение както към същността, така и 
към тяхната роля в процеса на обучение. 

Основна форма на организация на обу-
чението, като извънкласна дейност, е 
учебното занятие. осъществяването и 
провеждането на учебното занятие, като 
форма на обучение в класно-неурочната 
(извънкласна) дейност, предполага пъл-
но съответствие с планираното програмно 
образователно съдържание. 

като форма на обучение учебното занятие 
е с по-пространни и автономни възмож-
ности, много по-ефективно е в сравнение 
с традиционните уроци. това се дължи на 
гъвкавата и динамична структура на типа 
учебно занятие. В този смисъл може да 
се предложи „нещо ново“, да се потърсят 
различни от обичайните форми за обуче-
ние, чрез които да се създаде по-трайна 
връзка между теорията и практиката по 
бедствия, с цел постигане на по-голя-
ма ефективност в методическата работа. 
целта е да се засили интересът на учащи-
те към тази нелека материя при усвоява-
нето, разбирането и осмислянето на изу-
чаваното учебно съдържание. 

друга особеност на учебното занятие е 
неговата типолого-дидактична насоче-
ност. типологията може да се разбира и 
като схема за класификация на учебни за-
нятия, съгласно групирането им по опре-
делен критерий, и като разчленяване на 
тяхната система за реализация в практи-
ката. Всеки тип учебно занятие притежава 
своя специфична технология на функцио-
ниране.

класификация на типовете учебни заня-
тия:

1. Учебно занятие за възприемане и ос-
мисляне на новия учебен материал. 
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2. Учебно занятие за упражняване и об-
общаване на усвоения учебен мате-
риал.

3. Учебно занятие за формиране на 
практически умения и опит на учащи-
те.

накратко типовете учебни занятия се на-
зовават:

 за възприемане и осмисляне;

 за упражняване и обобщаване;

 за практически умения и опит.

методите на обучение, като дидакти-
ческа категория, притежават особен 
статус на относителна самостоятелност, 
детерминиран като „ключ“, „мост“, кой-
то свързва всички останали компоненти в 
системата на обучение. това налага при-
лагането на широк набор от разнообразни 
методи в учебно-възпитателната дейност. 
те се предопределят от многообразието 
на целите, които трябва да се постигнат 
от влиянието на субективни и обективни 
фактори, които влияят в процеса на обу-
чение, или от различната методическа 
стратегия, към която се придържа учи-
телят. Всеки метод на обучението има 
свои преимущества при приложението му, 
свой диапазон на реализация, чрез които 
може да се осъществи процесуално-тех-
нологичният механизъм на обучението. В 
приложението на всеки метод на обучение 
преподавателят влага своя индивидуално-
творчески усет, стил, темперамент, ха-
рактер и педагогическо майсторство.

заложените в учебната програма методи 
на обучение са класифицирани:

1. монологови методи – устно изло-
жение, разказ, описание, обяснение, 
работа с книга или други помагала, 
инструктаж, устен извор, примерът 
като метод.

2. диалогови (интерактивни) методи – 
изложение с опонент, синектика, бе-
седа, дискусия, обсъждане, коментар 
на казус, мозъчна атака и др.

3. изследователски методи – интер-
вю, анкета, консултиране, словесно 
обрисуване, биографичен метод, де-
монстрация.

4. Практически методи – онагледява-
не, игров метод, упражняване, си-
туационен метод, работа с карта, 
разглеждане на обекти и предмети, 
дейности в групи.

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

Средствата на обучение като дидактиче-
ска категория са съществена част от сис-
темата на обучение, която като сложно и 
комплексно цяло се влияе от наличието 
на конкретни учебни помагала и дидакти-
чески материали в процеса на обучение. 
затова визуализирането (онагледява-
нето) в процеса на обучение чрез под-
ходящи средства за учебна работа има 
особена психическа роля за повишаване 
на вниманието, съсредоточеността, лю-
бознателността на учениците и развитие-
то на познавателните им способности. от 
друга страна, постига се по-правилно и 
успешно управление на учебно-възпита-
телния процес. Важна роля за изяснява-
не същността на средствата за обучение 
играе тяхната класификация. класифи-
кацията се изгражда съобразно най-чес-
то приложимите средства на обучение 
и съобразно педагогическите дейности, 
които имат интегративен характер в про-
цеса на обучение, и се обединяват по 
двойки:

Учебно-методически средства в помощ 
на учителите – учебна програма, мето-
дически помагала за учителите, дидак-
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тически пособия (средства, ръковод-
ства), справочна научна литература.

Учебно-методически средства в помощ 
на учениците – учебни книги, учебни те-
традки, учебни помагала, учебни сборни-
ци, справочници, ръководства за самос-
тоятелна работа, тестови въпросник.

Комуникационни средства – вербална 
комуникация и невербална комуникация – 
жест, мимика, движение, словесна - пис-
мена и устна реч.

веществени средства – земетръсен симу-
латор, тренажори, детски противогаз, 
учебен комплект (манекени) за оказване 
на първа помощ, спасителни жилетки, 
предпазни облекла, коф-помпа, пожаро-
гасители, обекти, промишлени изделия, 
битови вещи и предмети и противопо-
жарни принадлежности.

изобразителни средства за обучение – 
изображения на предмети, явления, кар-
тини, таблици, схеми, макети, модели, 
графики, рисунки, снимки, учебни карти, 
табла, диаграми и пр.

Технически средства за обучение – апа-
ратна част – аудио- и видео-средства, 
компютър, миникомпютър (лаптоп), 
– учебни видеофилми, екранни пособия, 
телевизионни предавания, радиоапарат, 
радиопредавания, касетофон, шрайбпро-
ектор, телевизор, мултимедия.

Средствата на обучение непрекъснато 
се усъвършенстват и променят в зависи-
мост от изискванията на педагогическите 
цели, учебното съдържание, методите и 
похватите на обучение, подходите и функ-
циите на реализиране. съвременните из-
исквания за активност, самостоятелност и 
творчески подход при работата с ученици-
те за безопасно поведение при бедствие, 
пожар, катастрофа и пр. могат да се осъ-
ществяват много по-обхватно и сигурно с 
помощта на прилагането на разнообразни 
средства на обучение от учителя. 
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учеБно ПоМагало
„уПраВление на риска При БеДстВия, аВарии 
и катастроФи В училище“, предназначено за 

училищното ръководство, административния персонал, 
учителите и други лица, които са включени в 

подготовката за защита при бедствия в училище

Безопасността в училище и осигуряването 
на продължаващо образование изискват 
един динамичен и продължителен про-
цес, иницииран от училищното ръковод-
ство и обхващащ служителите на учили-
щето, учителите, родителите и местната 
общност. управлението на риска в учили-
ще включва следните стъпки: оценка на 
риска от Бак, оценка на слабите страни, 
капацитета и ресурсите; изготвяне на 
план за намаляване на физическия риск, 
поддръжка на безопасните съоръжения, 
стандартни оперативни процедури и обу-
чения за реакция в кризисна ситуация; 
тестване на системата и съоръжения-
та, изготвяне на подготвителен план 
и усъвършенстване на уменията, чрез си-
мулация; редактиране на плана съгласно 
получения опит.

управлението на риска от бедствия включ-
ва и предпазване не само на учениците и 
училищата, но и на семействата, както и 
на цялата общност. това учебно помагало 
е изготвено, за да представи паралелни-
те процеси за защита при Бак, приложими 
за цялото общество. Дейностите включват 
следното: 

1. Оценка и планиране – създаване на 
училищен комитет за действия при Бак; 
оценка на риска, заплахите и слабите 
страни; съставяне на план за продължа-
ващо образование; представяне на пла-
на пред всички заинтересовани страни;

Цел на учебното помагало: 

 Да развие капацитета на директорите, 
административния и друг персонал в 
училище при оценка на риска и при пла-
ниране и вземане на защитни мерки; 

 Да развие умения и обезпечаване на 
подготовката за бедствия и аварии, ре-
акция и бързо възстановяване; 

 Да подпомогне училищата за разрабо-
тване на планове при бедствия и ава-
рии, които да отговарят на техните спе-
цифични нужди и отразяват добрите 
национални и международни практики. 

Основният фокус на това учебно пома-
гало е върху създаване на „сигурно учи-
лище“. 

въведение

управлението на риска при Бак в училище 
е процес на оценка и планиране, физиче-
ска защита и усъвършенстване на капаци-
тета за реакция. този процес е насочен 
към:

1. Предпазване на учениците и учителите 
от физически наранявания;

2. Минимизиране на последствията и оси-
гуряване на продължаващо образова-
ние за всички деца;

3. развитие на култура на безопасност.
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2. Физическа защита и защита на окол-
ната среда – поддръжка на съоръже-
нията, инфраструктурата на училището 
и др. за смекчаване на последиците, 
включително минимизиране на риска 
от пожари;

3. Усъвършенстване на капацитета за 
реакция при БаК – стандартни опера-
тивни процедури; усъвършенстване на 
уменията и организацията на работата; 
осигуряване на провизии;

4. Практика, мониторинг и подобряване 
– осъществяване на стимулационни уп-
ражнения и игри за практика, свързани 
с изготвения план; актуализиране на 
плана; мониторинг на индикаторите. 

1. оценка и Планиране

оценката и планирането са първата стъп-
ка за осъществяване на безопасност и на-
маляване на риска в училищата. тъй като 
без оценка планирането е произволно, а 
без планиране оценката не може да има 
цел. стъпките по-долу могат да бъдат по-
стигнати в рамките на няколко дни: 

сЪзДаВане на училищен коМитет 
за ДейстВия При Бак

Безопасността в училище е работа на цяла-
та училищна общност. това изисква добро 
управление и координация от училищната 
администрация, включване и участие на 
всички сектори от училищната общност.

Всяко училище трябва да има постоянен 
комитет за действия при Бак, който да на-
блюдава и осъществява действия за нама-
ляване на риска и подготовка за реакция 
при настъпване на евентуално бедствие. 
тази работа трябва да се възложи на вече 
съществуващ комитет или подкомитет, 
който има сходна мисия, или пък на нов 
комитет, създаден конкретно за пости-

гане на тази цел. този комитет създава, 
адаптира, осъществява и актуализира учи-
лищния план за действия при Бак. члено-
вете на комитета трябва да се срещат в 
началото на всяка учебна година, както 
и всеки месец в рамките на учебната го-
дина. комитетът следи за личната и орга-
низационна подготовка; да съблюдава за 
минимизиране на последиците; да орга-
низира поне две упражнения за евакуация 
в годината и по една симулация веднъж 
годишно. Прави оценка на резултатите и 
променя плана съобразно научените от 
симулацията уроци. комитетът следва да 
осъществява контакт между училището и 
местните власти за действия при Бак. 

членовете на комитета следва безспор-
но да притежават лидерски умения. един 
училищен комитет ще бъде по-ефективен, 
когато включва представители на всички 
заинтересовани, както следва: 

1. училищната администрация;

2. учителите – по-големите училища тряб-
ва да осигурят присъствието на учите-
ли от всички по-големи департаменти 
или секции; 

3. обслужващ персонал – персонал по 
поддръжка, сигурност, здравеопазва-
не, транспортиране и други;

4. родители – трябва да има връзка с ро-
дителското настоятелство, асоциация 
или сходен комитет;

5. училищните съседи – това може да 
включва съседна гражданска организа-
ция, представители на бизнеса, пред-
ставители на местни власти и др. Връз-
ката може да бъде осъществена чрез 
комуникация и срещи, където е подхо-
дящо, с полицията, пожарните служ-
би, властите за реакция при Бак, ор-
ганизации на гражданското общество в 
съседство, местни бизнес партньори, 
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училищното ръководство, официални 
лица и др.;

6. Представители на уязвими групи хора 
– може да бъде важно да има някой, 
който представлява хората с уврежда-
ния и други уязвими групи, чиито нуж-
ди трябва също да бъдат задоволени;

7. ученици – в идеалния случай това тряб-
ва да е представител на ученическия 
съвет или комитет.

Представители на горепосочените групи 
са необходими, за да съдействат улесня-
ването на двустранната комуникация меж-
ду всички заинтересовани страни в проце-
са на планиране.

членовете на комитета следва да запом-
нят, че този процес е бавен и продължите-
лен и трябва да бъде осъществен поетап-
но. Всеки етап е важен, за да се постигне 
целта – безопасност и продължаващо обу-
чение. комитетът следва да започне своя-
та работа със създаване на календар на 
дейностите. ключови фактори са: 

 създаване на комитета;

 разпространяване на плана за действия 
при бедствия на персонала, учениците 
и семействата;

 осъществяване на оценка на риска от 
Бак; идентифициране на слабите стра-
ни и оценка на капацитета;

 Приоритизиране на действията, необ-
ходими за намаляване на риска; 

 съставяне на план за обучение на пер-
сонала;

 Преразглеждане на стандартните про-
цедури по евакуация;

 осъществяване на преглед и съставяне 
на списък на потенциални бедствия и 
рискови ситуации;

 Преглед на евакуационните карти на 
всяко училище;

 Преглед на противопожарното оборуд-
ване;

 идентифициране на възможни места 
за евакуация, рисковете в съседство и 
ресурси на картата;

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

 Проверка и снабдяване на училището с 
необходимите материали за оказване 
на първа помощ;

 съобщаване на предприетите мерки на 
родителите;

 актуализиране на графика на обучени-
ята по евакуация и симулация;

 Практически упражнения във всеки 
клас;

 искане на съдействие от страна на ро-
дителите за предоставяне на допълни-
телни материали за училище;

 Провеждане на минимум 2 обучения за 
противопожарна безопасност в година-
та и упражнения по евакуация;

 Провеждане на симулационни упраж-
нения, свързани с други извънредни 
ситуации;

 оценка на упражненията и симулации-
те, ревизиране на плановете и проце-
дурите.

Добра идея е да се изготви бюлетин за 
безопасността в училище, който може 
да се използва от комитета за разпрос-
транение на информация и за създаване 
безопасна среда и подготовка в училище. 
Важно е за комитета да запомни, че уче-
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ниците от всички възрастови групи могат 
и трябва да бъдат включвани колкото се 
може по-често и винаги когато е възмож-
но, във всички етапи, свързани с превен-
цията срещу Бак. този опит ще подпомогне 
за изграждане на култура на безопасност-
та за бъдещите поколения. техният пред-
ставител може винаги да бъде заменян с 
друг ученик, но могат да бъдат включени 
и ученици доброволци. Добре би било да 
се организират и извънкласни дейности. 

Планът за действия при Бак е винаги ра-
бота в процес и е документ, който винаги 
трябва да се актуализира. успешният план 
набляга върху планирането като процес, 
а не приема плана просто като обвързващ 
документ. чрез етапите, посочени по-до-
лу, вие ще генерирате повече идеи, които 
ще допълнят вашия „план“. това, което е 
от ключово значение, е да включите кол-
кото се може повече участници в плани-
рането, обучението и да продължите да 
усъвършенствате плана чрез практика.

оценка на риска, слаБите страни 
и каПацитета

рискът се оценява, като се набележат 
потенциални заплахи (независимо дали 
са природни бедствия или бедствия, по-
родени от човека) и във връзка със спе-
цифичните особености и слабите страни 
в съответната училищна общност (т.е. 
обстоятелствата, които правят общността 
уязвима на опустошителни ефекти от бед-
ствия). уязвимостта се отнася до група от 
хора или лица, до околната среда или ин-
фраструктурата. например деца, възраст-
ни, хора с увреждания, бедни хора, мал-
цинства, имигранти и др. могат да бъдат 
категоризирани като уязвими групи. сгра-
ди, които не са проектирани съгласно оп-
ределени стандарти за безопасност, също 
могат да бъдат уязвими. Брегове на реки 
или морета са уязвими на наводнения, а 
гори - на силни ветрове. Морският живот 

е уязвим от бедствия като замърсяване от 
петрол и други.

стъпките, посочени по-долу, ще ви насо-
чат към видовете бедствия, които могат да 
настъпят, уязвимия характер на хора или 
места и рисковете, които могат да настъ-
пят. конструирането на ваша собствена 
матрица на риска, може да ви помогне да 
си представите всеобхватно тази картина 
и да фокусирате и приоритизирате вашите 
действия за намаляване на уязвимостта и 
на рисковете. това трябва да бъде постиг-
нато чрез проучване и диалог.

оценка на БеДстВията и 
рискоВете

използвайки Матрицата за оценка на 
риска, работете в група и попълнете таб-
лицата, като следвате няколко основни 
стъпки: 

А. Отбележете всички видове бедствия, 
които заплашват вашето училище. 
Това могат да бъдат природни бед-
ствия или бедствия, породени от чо-
века.

Б. Помислете колко вероятно е тези 
бедствия да се случат. При земетре-
сение, наводнение, свлачища, вулкан 
или други консултирайте се с учени 
или с представители на местните 
власти, които са ангажирани с уп-
равлението на риска, за да бъдете 
сигурни, че правилно сте разбрали 
ситуацията. Някои бедствия са се-
зонни, някои са периодични, а дру-
ги, които настъпват по-рядко, мо-
гат да причинят сериозни щети и 
последици за здравето и живота на 
хората. Направете скала за оценка 
на бедствието от 1 до 5. Трябва да 
планирате какво бедствие е по-веро-
ятно да се случи в рамките на учеб-
ната година. 
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Бедствия/вероятност да се случат: 
 1 – много малка вероятност
 2 – малка вероятност
 3 – средна вероятност
 4 – висока
 5 – много висока

В. Отбележете вероятните последици 
от тези бедствия по скалата от 1 
до 5. Когато правите предположе-
ние, вземете под внимание широкия 
диапазон от загуби, с които ваше-
то училище или общност може да се 
сблъска, като включите следните 
фактори: 

 човешки – смърт, наранявания, 
увреждания;

 Физически – щети върху сгради или 
оборудване;

 Социокултурни – загуба на приятели, 
близки, загуба на културно наследство

 икономически – разходи за възстано-
вяване на щетите, разходи за семей-
ства и ученици поради спиране на обу-
чението;

 влияние върху околната среда – загуба 
на природни ресурси и местообитания;

 Психологически – загуба на мечти, на-

дежди, планове;

 Образователни – прекъсване на услу-
ги, качество, последици.

Вашата общност може да бъде по-добре 
подготвена при настъпване на определени 
бедствия, но за други може да не е под-
готвена изобщо. ето защо, ако минимизи-
рате потенциалните последици, то тогава 
ще се тревожите по-малко.

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

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

Риск 
 1 - 3 –     Много слаба вероятност
 8 - 4 –     слаба вероятност
 14 - 9 –   средна вероятност
 19 - 15 –  Висока вероятност 
 25 - 20 –  Много висока вероятност

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

Матрица на риска

а. 
оПасности

Б.  
Вероятност за 
опасност
0 ниска – 5 
висока

В.  
сериозност на 
въздействие
(уязвимост/
ресурси)
0 ниска - 5 висока

г.  
оценка на  
риска
Б х В

Д. 
Приоритет
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оценка на инФраструктурната 
БезоПасност

след като вече сте приоритизирали бед-
ствията, които могат да се случат във ва-
шия регион, трябва да направите оценка 
на инфраструктурните рискове, както и 
на ресурсите за минимизиране на риска, 
реакция и възстановяване. Мястото, ди-
зайнът и конструкцията на сградата могат 
да увеличат или да намалят уязвимостта 
на вашето училище в случай на пожар, зе-
метресение, наводнение, зимни бури или 
силни ветрове, висока температура, вул-
кани или заплахи от атентати и бомбарди-
ровки. 

ако вече сте идентифицирали тези бед-
ствия като приоритетни, то означава, че 
вече сте предвидили структурни мерки по 
безопасност по отношение на конструкция-
та на вашето училище, училищната сграда и 
възможностите за нейното стабилизиране. 

създаването на чек лист относно безопас-
ността на сградата в училище ще ви по-
могне да идентифицирате потенциалните 
проблеми по-бързо. това включва:

 Място и почва;

 Височина на сградата;

 Дизайн; 

 Детайли по конструкцията;

 Водоснабдяване и канализация; 

 основи на сградата.

идентифицирайте всички възможни сла-
би страни на обекта, които се нуждаят от 
по-сериозно обследване. Може да има-
те нужда от квалифициран инженер или 
архитект, който да направи тази оценка 
заедно с вас. При всяко едно от тези об-
стоятелства, свързани с вашата сграда, е 
необходима инженерна подкрепа. според 

инженерното заключение направете стра-
тегия за минимизиране на риска чрез ре-
монт или преустройство.

оценка на Други Фактори

ако на първо място от заплахите сте зало-
жили пожар, земетресение, наводнение 
или силна буря, трябва допълнително да 
оцените други рискове, свързани с ваша-
та сграда. това ще помогне да идентифи-
цирате тези мерки, които могат да бъдат 
взети в класната стая, офисите и в общите 
пространства. наблюдаващият екип тряб-
ва да включи членове за всяко простран-
ство, както и поддържащ персонал, който 
да наблюдава съоръженията. 

мерките за предпазване от пожар и по-
жарна безопасност са част от вашия учи-
лищен план и изискват постоянна поддръ-
жка и тестване. оценете, за да бъдете 
сигурни, че:

 леснозапалимите и уязвими материал-
ни ресурси са по-малко на брой, изо-
лирани са, елиминирани са или са на 
сигурно място. това включва електри-
чески кабели, газопроводни тръби, ра-
диатори, печки, леснозапалими течно-
сти и др.;

 изходите са изчистени от всякакви 
пречки, което да подпомогне безопас-
ната евакуация в случай на пожар или 
друга извънредна ситуация;

 системите за сигнал функционират 
нормално;

 Пожарогасителите редовно се пълнят;

 останалото противопожарно оборудва-
не се тества и поддържа редовно;

 Механичните и електрически устрой-
ства и системи са в добра форма и в 
съответствие с изискванията за пожар-
на безопасност;
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При силни ветрове и циклони помислете 
за предметите, които могат да паднат, из-
летят или се счупят вследствие на бурята. 
Помислете какво можете и какво не може-
те да направите.

При земетресение помислете за обекти-
те, които могат да паднат, и за всичко, ко-
ето може да причини нараняване или да 
блокира изходите. Помислете какво може 
да бъде направено, кой трябва да го на-
прави и кога може да бъде направено.

Приоритизирайте ангажиментите си както 
следва: 

 Приоритет 1: обезопасете предмети-
те, които могат да убият или наранят 
някого или пък могат да блокират 
изходите (напр. тежко оборудване, 
отоплителни или охлаждащи системи, 
тръби, складове, осветление, химика-
ли, предмети, които могат да блокират 
изхода). трябва да имате предвид, че 
всички входни врати трябва да се отва-
рят навън. 

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

 Приоритет 3: обезопасете предмети-
те, които, ако бъдат повредени, не 
могат да бъдат поправени.

оценка на каПацитета и 
ресурсите за наМаляВане на 
ПослеДстВията, реакция и 
ВЪзстаноВяВане

Вашата училищна общност също има мно-
жество силни страни, капацитет и ресурси, 
които трябва да бъдат идентифицирани и 
мобилизирани. ако обърнете внимание в 

детайли на това помагало, ще развиете 
по-добро схващане относно някои физи-
чески предпазни мерки, както и умения 
за реакция и действия при бедствия, от 
които ще имате нужда. направете списък 
с тези нужди. след това идентифицирай-
те хората и местата във вашата училищна 
общност, които имат вече изградени уме-
ния и притежават необходимото знание, 
както и провизиите, от които се нужда-
ете, и открийте как може да активирате 
този капацитет за намаляване на риска и 
за увеличаване на вашата производител-
ност. идентифицирайте ресурсите и въз-
можностите за разрешаване на проблеми, 
за да запълните празнините. Включете в 
този план имената, уменията/ресурсите, 
мястото и контактна информация. 

По отношение на знанията и уменията за 
намаляване на риска помислете за: инже-
нери, експерти по безопасност, техници, 
водопроводчици, електромонтьори и дру-
ги. за реакция и възстановяване помис-
лете за: здравни работници, доброволци, 
организации на доброволци, комуникаци-
онни експерти, конструкции за подслон, 
осигуряване на продукти. открийте как-
ви умения за реакция притежават ваши-
ят персонал и ученици. използвайте тази 
оценка, за да планирате необходимото 
обучение с цел запълване на празните 
места.

най-накрая помислете какви провизии ще 
са ви необходими за реакция и възстано-
вяване. като правило колективно ще тряб-
ва да планирате провизии за седем дни. 
Между училището, дома и работата всеки 
ще има нужда от 4 литра вода на човек на 
ден, както и от високоенергийна храна. 
като училищна общност ще се очаква вие 
да поемете лидерската роля в тази посока. 
от училището се очаква планиране на под-
слон и санитарни условия, както и място, 
където да се складират провизиите.
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изПолзВане на ресурсите на 
училището и на сЪсеДите,  
както и ресурсна карта

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

на училищната карта отбележете уязви-
мите места и ресурсите, например: 

 Входове и изходи

 Проверка на посетителите

 зона за спешна помощ

 Мястото, от което се спират газопрово-
ди

 Мястото на изключване на електри-
чеството

 Мястото за спиране на водата

 коридори за евакуация в сградата

 опасни места на сградата 

 Подземни опасности

 надземни опасности

 Местонахождение на противопожарни-
те съоръжения

 Местонахождение на други съоръже-
ния

 Местонахождение на зоната за първа 
помощ

 аварийни изходи

 хора с увреждания и малки деца

 разполагаеми провизии

 Върху картата на съседните места отбе-
лежете уязвими места и ресурси, като: 

 евакуационни изходи

 евакуационни пътища за автомобили

 алтернативни зони за подслон и безо-
пасност

 здравни съоръжения

 Пожарна станция

 Други места/съоръжения за справяне 
с бедствия

 инструменти 

 хора, които могат да съдействат

 ресурси за транспортиране

 уязвимо население (възрастни, младе-
жи, деца)

 уязвими сгради, пътища, съоръжения

 Провизии 

Публикувайте тези карти във вашия учи-
лищен бюлетин и ги направете част от ва-
шите насоки за персонала. Преглеждайте 
и ревизирайте тези карти така, както ре-
визирате вашия училищен план за дейст-
вия при бедствия.

Планиране, сВЪрзано с 
ПроДЪлжаВане на оБучението

когато учениците са извън училище за по-
дълъг период от време, се увеличават не-
гативните последици, които се отразяват 
върху живота. следва също и увеличаване 
на безработицата. В допълнение към всич-
ки стъпки, които трябва да се приемат за 
оценка на бедствията и ресурсите, физи-
ческата защита и капацитета за реакция 
в извънредни ситуации, ще имате също 
нужда от план за това как да продължи-
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те обучението на учениците след случай 
на бедствие. това е особено валидно за 
училища, които могат да бъдат засегна-
ти от годишни наводнения. алтернативни 
места, временни подслони, работа вкъщи, 
радио и телевизионни уроци са само част 
от творческите инициативи, които могат 
да подсигурят продължаване на обучение-
то. В периода след бедствието учениците 
ще имат нужда също от това да участват 
във възстановителните процеси, както и 
в разнообразни дейности при оказване на 
психологическа подкрепа, дейности за на-
маляване на болката от внезапната загуба. 

Вашето училище, ако е в добро състояние, 
може да се използва като подслон след 
бедствие и да продължи да оказва образо-
вателна подкрепа. ако използвате частни 
услуги като охрана, доставки на храна и 
транспорт, тези компании също трябва да 
участват в процесите на планиране. учас-
тници в процеса на възстановяване са и 
инженери, които могат да обследват ва-
шата сграда за безопасност, водопровод-
чици и други. 

коМуникиране на ВаШия План

училищното ръководство, персоналът, 
студентите, родителите, лидерите на 
местната общност, както и тези, които 
оказват първа помощ, следва да бъдат 
запознати с вашите планове, за да могат 
да повишат ефективността на работата 
си. членовете на общността също могат 
да подпомогнат вашето училище при дей-
ностите за намаляване на риска, участие 
в училищни тренировки, доброволчески 
инициативи по време на възстановител-
ния процес и предоставяйки допълнител-
ни провизии за подкрепа.

Може да организирате специална среща с 
местните служби по безопасност, както и 
отворена среща за вашата училищна общ-
ност, за да комуникирате плановете и да 
включите повече участници за подкрепа. 

споделете тази информация по различни 
начини (писмено, аудио-визуални пре-
зентации, демонстрация или чрез вашите 
ученици). направете така, че всички да 
имат някакво участие.

Персоналът следва да разбере вашите оч-
аквания към него. ако има бедствие, кога 
се очаква от тях да започнат работа? как 
ще се организират? кой от тях ще е на раз-
положение? на помощ идват отворените 
дискусии и реалистичното планиране. тъй 
като всеки ще иска да знае каква система 
за комуникация ще бъде използвана (те-
лефон, обява, залепена на сградата, ра-
дио, текстови съобщения, имейл, учили-
щен уебсайт).

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

ясно обяснете процедурите на родители-
те, учениците и членовете на общността. 
учениците ще бъдат предавани само на 
родители/охрана или упълномощени лица 
(които носят снимки със себе си). Дайте 
информация за алтернативно обучение, 
но и за самата сграда, в която училището 
се помещава, особено ако неговите осно-
ви не са достатъчно стабилни и устойчи-
ви на бедствия. обяснете, че в случай на 
бедствие училището няма да може да от-
говаря на входящи обаждания или да има 
достъп до изходящи обаждания. Поли-
цията следва да окаже подкрепа. никой, 
включително и родителите, няма да бъде 
допускан близо до училище. учениците ще 
бъдат задържани вътре и няма да им бъде 
позволявано да напускат сградата, докато 
не се обяви край на тревогата. след това 
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родителите могат да дойдат и да приберат 
децата си.

като част от този комуникационен процес, 
трябва да помолите родителите да пре-
доставят:

 Контактна информация в случай на 
извънредна ситуация: за да освободи-
те учениците, трябва да сте сигурни, 
че информацията за контакт се акту-
ализира в началото на всяка учебна го-
дина и че родителите следва да уведо-
мят училището, ако има промяна;

 Специални чанти за продукти от пър-
ва необходимост (секция 3В по-долу).

и най-накрая учениците следва да бъдат 
активни участници в подготовката при 
бедствие както сега, така и в бъдеще, 
като за целта трябва да бъдат включени 
като участници в комуникирането на плана 
на училището.

2. Физическа защита и 
защита на околната 
среДа

Вашият план за намаляване на уязвимост-
та и риска следва да включи:

 Структурна безопасност – това включ-
ва безопасност на сградата или на учи-
лищното пространство;

 Неструктурна безопасност – това 
включва заплахи, причинени от обо-
рудване и мебелировка, както и еле-
менти като покриви, прозорци, стъл-
бища, отоплителни и охлаждащи сис-
теми, складове за вода, тръбопроводи, 
изход. Включва също противопожарна 
безопасност;

 местна инфраструктура – това включ-
ва вода, електричество, газ, комуника-

ция и транспорт. също и транспортна 
безопасност;

 Намаляване на последиците за окол-
ната среда – това включва темпера-
турата, освобождаване от материали, 
които могат да навредят на околната 
среда и да окажат негативно въздейст-
вие върху климата, и др.

осигуряВане на структурна 
БезоПасност

Докато осъществяването на мерки за 
структурна безопасност излиза извън об-
хвата на този документ, поддръжката на 
сградата е критичен компонент за осигу-
ряването на структурна и неструктурна 
безопасност. Повредите следва да бъдат 
поправени, а отговорността пада върху 
местната училищна администрация и под-
държащия персонал.

Проверете, за да сте сигурни, че:

 няма колони или греди, които са сря-
зани, с дупки или представляват някак-
ва опасност;

 не допускайте стоманени конструкции 
да бъдат излагани на влага;

 не покривайте стоманени конструкции 
с баластра;

 Поправете покривите, счупени тухли 
или повреди по стените;

 Поддържайте дренажните системи;

 уверете се, че няма влага;

 Подменете счупени стъкла и прозорци.

неструктурна БезоПасност

Мерките по неструктурна безопасност 
са тези, които не са свързани със сама-
та сграда, но по-скоро с опасностите от 
оборудването в нея. това включва обо-
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рудване за противопожарна безопасност. 
специално внимание трябва да се обърне 
на това, че изходите на сградата не могат 
да бъдат блокирани. В случай на земетре-
сение и буря, основните притеснения са 
предпазване от наранявания както във, 
така и извън сградата.

Проверете: 

 Всички врати на класните стаи, външ-
ните врати и всички други врати;

 изходите да не са блокирани;

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

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

 леснозапалимите материали или тези, 
които могат да окажат негативно въз-
действие върху сградата са сложени 
настрана;

 електрическите системи са поддържа-
ни и не са претоварени;

 класните стаи имат 2 изхода, където е 
възможно това (понякога вторият изход 
може да е прозорец).

ако има буря или земетресение: 

 Да няма тежки предмети над нивото на 
главата;

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

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

 газопроводните системи да са добре 
укрепени;

 Предпазване от това, да не се счупи 
стъкло; 

 Да се прикрепят към масата или бюро-
то важни електронни съоръжения;

 Да се осигури фиксиране на светлини-
те по таваните;

 Да се изолират или обезопасят опасни 
материали.

При наводнения: 

 Вдигнете важни предмети по възмож-
ност на високо място, така че да не бъ-
дат засегнати от водата;

 изолирайте или обезопасете опасни 
материали или ги вдигнете високо.

Местна инФраструктурна 
БезоПасност

Местната инфраструктура включва вода, 
електричество, газ, отоплителни или ох-
лаждащи системи, комуникации и транс-
портни системи във вашия регион. те са 
обикновено част от по-големи системи, 
които се поддържат от местната власт или 
частни фирми. Внимателно идентифици-
райте проблемите с тези организации, за 
да може да предпазите учениците и обра-
зователните пособия и техника и напра-
вете тези системи по-стабилни. В зависи-
мост от бедствието могат да се потърсят 
множество решения:

 кабелите, които могат да блокират из-
ходи, трябва да бъдат изолирани;

 Да се инсталират автоматични системи 
за изключване на газта;

 Да се види какви могат да бъдат после-
диците от газопроводи, тръби и други.

транспортната безопасност може да вклю-
чи проверка на пътните условия и пеше-
ходните условия за пресичане, както и 
операции, свързани с училищните авто-
буси или микробуси. годишно, пътно-



66

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

транспортните произшествия са най-честа 
причина за смъртта на учениците и за на-
ранявания. ето защо трябва да има ясни 
обозначени пътни знаци, сигнали, свето-
фари, маркировки на пешеходните пъте-
ки и охраняване на пешеходните пътеки, 
които водят към училището като безо-
пасни мерки за сигурност. Проверката на 
автомобилите, тестването и обучението, 
поддръжката, използването на предпазни 
колани са важни елементи за осигуряване 
на това, че учениците са в безопасност, 
докато използват училищния транспорт. 
Веднъж качили се на училищния автобус 
или микробус, учениците следва да се съ-
образяват с всички правила за безопасност 
и да бъдат под непрекъснато наблюдение.

БезоПасност на околната среДа

околната среда също е важен фактор за 
осигуряване на безопасност в училище. По-
мислете кои са проблемите, които са свър-
зани с безопасността на околната среда, за 
да увеличите собствената си безопасност.

условия решение 

лошо време 
през учебна-
та година

алтернативна локация, 
алтернативни методи за 
доставка

свлачище засаждане на дърве-
та, стабилизиране на 
стръмните участъци/
наклоненията, начерта-
ване на евакуационни 
маршрути, стабилизира-
не на стените

горски 
пожари

Потушаване на 
пожарите

цунами евакуационни 
маршрути, стълби 

храна/вода напояване с дъждовна 
вода, училищни гради-
ни, засаждане на дърве-
та, складиране на храна

управление 
на отпадъ-
ците

рециклиране

разход на 
вода и раз-
ход на енер-
гия

контрол върху разхода 
на енергия и водата

опасни 
материали – 
съхраняване 

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

замърсяване 
на въздуха

разходки и каране на 
колело и др.

има и други начини вашата училищна 
общност да бъде включена в опазването 
на околната среда и намаляване на въз-
действията върху климатичните промени 
– чрез организиране на „зелени училища“ 
и чрез съвместни действия като почиства-
не, разяснителни кампании и други, които 
могат да окуражат гражданите да намаля-
ват последиците, използват отново и ре-
циклират отпадъците.

3. разВитие на каПацитета 
за реакция

Последната стъпка в този процес включ-
ва развитие на капацитет за реакция. това 
всъщност е систематична организация на 
действията, усъвършенстване на умения-
та (включително относно процедурите при 
извънредни ситуации и специфични бед-
ствия) и оценка на провизиите по време 
на криза. 

Организация на действията чрез Ко
мандния щаб при бедствия (КЩБ)

капацитетът за действие включва знания, 
процедури, умения и провизии. най-ва-
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жният аспект е организацията и мобилизи-
рането на съществуващи умения и ресур-
си. стандартна управленческа система за 
действия при извънредни ситуации, като 
Команден щаб при бедствия (КЩБ), може 
да бъде използвана като насочваща рамка 
за координация на различни стандартни 
функции, които могат да бъдат използва-
ни в различни извънредни ситуации. 

Команден щаб при бедствия (КЩБ) 

целта на кщБ е да осигури, че наличието 
на повече подкрепа помага на повече хора 
и да предложи една постоянна система, 
в която училищният персонал, ученици-
те, екипите за помощ могат да приложат 
във всяко училище и навсякъде. ключови 
принципи са:

 Стандартизация – използване на една 
и съща терминология (без кодове);

 Унифицирана система от команди/
заповеди с цел определяне на ресурси 
за максимална ефективност;

 динамична организация;

 интегрирани комуникации. 

има пет ключови функции на кщБ, които 
могат да бъдат използвани в практиката. 
тези пет функции формират един общ 
подход за организация на действията при 
всяка извънредна ситуация или бедствие. 
В зависимост от броя на училищния пер-
сонал и на доброволците, на които може 
да се разчита, някои хора могат да играят 
повече роли в този процес.

 Команди при инциденти: това са хо-
рата, които взимат решения. независи-
мо че някой от вашето училище може 
да бъде определен като „Мениджър 
на извънредните ситуации“ в нормал-
ни условия, в случай на бедствие или 
извънредна ситуация „командирът при 
инциденти“ е първият човек, който 

трябва да реагира до момента, в който 
тази функция може да бъде прехвър-
лена на по-квалифициран човек или на 
по-висша инстанция. Дори този човек 
да е директорът или заместник-дирек-
торът на училището, няколко лица мо-
гат да участват в тази роля, тъй като 
някой от участващите може да не е 
разположение точно в този момент. 
ето защо „командирът при инциденти“ 
може да мобилизира т.нар. команден 
център при инциденти.

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

 Оперативни екипи: този клон изисква 
високоорганизиран и с добра репута-
ция отговорник, който да управлява 
екипа, за да може да търси осветление 
и спасява, потушава пожари и контро-
лира опасни вещества, затваря съо-
ръжения, оказва първа помощ, оказва 
психологическа подкрепа, сигурност 
и освобождаване на ученици, оказва 
подкрепа на родителите.

 екип по логистиката: това са тези, 
които подкрепят мисията. Включва ръ-
ководител на логистичния екип, който 
познава сградата и ресурсите й най-до-
бре. тези екипи ще намерят и доставят 
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провизии, подслон, вода и санитарни 
услуги, ще организират доброволче-
ското включване. 

 екип за информация и планиране: 
това включва тези, които документират 
и анализират (подкрепят мисията).

 този екип е обикновено мобилизиран 
предварително при идентифициране 
и изследване на ресурсите. По време 
на инцидент документира ситуацията и 
действията и осигурява точен анализ.

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

кщБ е динамична система, която може да 
бъде активирана на различни нива в зави-
симост от ситуацията. например по време 
на бой между ученици или на инцидент в 
училище – степен I; малък пожар или на-
воднение изисква активирането му на сте-
пен II. По-голямо бедствие, като земетре-
сение, може да изисква пълно активиране 
на различни екипи – степен III. управле-
нието на тази структура позволява на по-
вече респонденти да бъдат интегрирани, 
да се управлява по-лесно веригата от ко-
манди и по-лесно да се контролират еки-
пите (5-8 души с един ръководител). не е 
за препоръчване да има постоянни екипи 
с единични функции, тъй като всяка си-
туация е различна и може да изисква уча-
стие на повече хора от всеки екип. колко-
то повече ресурси са позволени, толкова 
по-подготвен ще бъде персоналът. Дори 
и екипите да са формирани за по-дълъг 
период от време, персоналът трябва да 
разбира и да бъде подготвен да участва 
и в ролите на другите, когато това е не-
обходимо. кщБ трябва да бъде динамичен 
и лесно приспособим. 

Стандартни оперативни процедури

стандартните процедури за реакция при 
извънредна ситуация зависят от бедствие-
то и могат и трябва да бъдат приспособени 
към вашата среда и условия. 

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

въпрос №1: Получено ли е предупрежде-
ние преди настъпването на опасността?

Бързо и без възможност за предупрежде-
ние ли настъпва ситуацията (напр. насил-
ствен акт, земетресение и др.), или нача-
лото е бавно или умерено, с известна въз-
можност за ранно предупреждение (напр. 
наводнение, циклон, зимна буря и др.)? 
При умерено начало с ранно предупрежде-
ние има възможност за затваряне на учи-
лището и преминаване към алтернативни 
методи на обучение. В такива случаи се 
практикува нормално освобождаване на 
учениците. В други обстоятелства обаче 
училището може да се използва като под-
слон на място от местното население. При 
случаи на насилие (въоръжено нападение 
или терористичен акт) администрацията 
следва да обяви заключване на сградата. 

въпрос №2: Безопасна ли е сградата?

Вторият въпрос е дали сградата е безо-
пасна. В случай че не е, незабавно следва 
да се предприеме евакуация. При бързо 
настъпващи ситуации, каквито са пожарът 
или земетресението, по правило се прие-
ма, че сградата не е безопасна и момен-
тално се преминава към внимателна ева-
куация на сградата (обърнете внимание, 
че по време на трусовете при земетресе-
ние всички изпълняват команда „залегни, 
прикрий се и се дръж здраво“, а еваку-



69

у ч е Б н о  П о М а г а л о

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

въпрос №3: Безопасен ли е училищният 
двор? 

В случай че е така, се преминава към про-
цедура по отвеждане до сборен пункт и 
настаняване в подслон навън. В про-
тивен случай (напр. в крайбрежна зона с 
риск от цунами) следва незабавно да се 
предприеме евакуация в безопасно убе
жище. Бърза оценка на ситуацията (напр. 
има ли опасни вещества, паднали елек-
тропроводи, прекъсвания на газопроводи 
и др.) ще Ви помогне да изберете по-удач-
ния вариант. 

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

дура по обратна евакуация преди отмяна 
на тревогата и възстановяване на учебни-
те занятия. 

Процедура по евакуация на сградата, 
евакуация в безопасно убежище и от-
веждане до сборен пункт 

администрацията: задейства пожаро-
известителната система и подава сигнал 
към учениците и персонала. При пожар се 
затварят всички врати и прозорци, а при 
наличие на опасни вещества се спира и 
вентилационната система. според случая 
се задейства командната система при ин-
циденти. ситуацията се следи внимателно 
и се подават актуална информация и ин-
струкции, когато такива са налични. ко-
муникацията се поддържа и всички нови 
процедури се обявяват незабавно. след 
приключване на извънредната ситуация се 
обявява отмяна на тревогата. 

Персоналът: предварително тренира на 
процедурите при пожар и земетресение 
в клас. набелязват се всички ученици и 
персонал, които могат да имат нужда от 
специална помощ по време на евакуация. 
самите те ще Ви информират за най-под-
ходящия начин да им помогнете – запом-
нете го! Предварително тренирайте с уче-
ниците оказване на помощ при извънред-
ни обстоятелства. ако в училището има 
значителен брой ученици с увреждания, 
ангажирайте доброволци от района и ги 
подгответе предварително. Бъдете готови 
да окажете помощ и на посетители. 

По време на сигнала за тревога или след 
спиране на трусовете при земетресение: 

1. напомнете на учениците да следват 
инструкциите за евакуация на сграда-
та: „не говори. не се бутай. не бягай. 
не се обръщай назад.“ учениците на-
пускат сградата по двойки. Проверете 
оказана ли е специална помощ на нуж-
даещите се ученици или персонал. на-
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помнете на учениците да не използват 
мобилни телефони, за да останат ли-
ниите свободни за приемане и преда-
ване на извънредни съобщения!  

2. не забравяйте да вземете: 

a. Чантата с провизии за действие 
при извънредни ситуации на класа; 

b. Папката или тетрадката за дейст-
вие при извънредни ситуации заед-
но със списъка на класа и отчетни-
те формуляри (вж. приложенията);  

c. торбата с чантите за подкрепа на 
учениците. 

3. използвайте система на координиране 
на екипите: съвсем набързо се увере-
те, че никой от учителите в класните 
стаи отляво, отдясно и срещу Вас няма 
нужда от помощ. освен ако не получи-
те специални инструкции, предприеме-
те евакуация по определения маршрут. 
ако срещнете препятствие, например 
заклещена врата, бъдете готови да из-
ползвате алтернативен маршрут. един 
учител застава начело и проверява 
дали пътят е чист. непосредствено зад 
него се намира ученик, който отговаря 
за контрола при евакуация и следи за 
спазването на реда и тишината от уче-
ниците. на гърба на групата застават 
втори учител и ученик, за да се уверят, 
че никой не се откъсва от групата. от-
далечете се от сградата веднага след 
напускането й. отговорните учители за 
всяко крило преди това проверяват и 
умивалниците. 

4. заемете мястото си в сборния пункт 
при извънредни обстоятелства (мес-
тата би трябвало да се уточнят преди 
края на първото проведено блоково за-
нятие или час на класа). Без да смес-
вате класовете, пребройте учениците. 
отново проверете дали няма пострада-

ли. ако откриете такива, изпратете ги 
заедно с още двама ученици до пункта 
за оказване на първа помощ и ги ин-
структирайте незабавно след това да 
се върнат заедно. В по-големи учили-
ща – вдигнете флага на класната стая 
на ниво над главите и го дръжте така 
пред групата. Попълнете отчетния 
формуляр за състоянието на класа и 
го изпратете до командния център по 
дежурния ученик. 

5. Припомнете на класа процедурите по 
освобождаване на учениците и тяхната 
цел, а именно да ги предпазят в слу-
чай на опасност. напомнете им да не 
използват мобилните си телефони, а 
да ги държат свободни за спешни по-
виквания. за последните използвайте 
само съобщения. ангажирайте учени-
ците с различни помощни или други 
безшумни дейности, свързани с осво-
бождаването (или до отмяна на трево-
гата и завръщане по класните стаи).  

6. ако сте член на някой от екипите за 
издирващи и спасителни дейности, 
оказване на първа помощ или борба с 
пожари, помолете учителя до Вас да 
наглежда класа Ви и се отправете към 
командния център.

7. учителите НиКОГа не се отделят от 
класа, а учениците остават заедно 
както по време на час. Периодично 
изисквайте проверка на присъстващи-
те. запазете тишина сред учениците, за 
да могат всички да чуят информацията 
от системата за публично известяване, 
високоговорителите или от съответния 
начин за масово осведомяване. Децата 
могат да напуснат мястото единствено 
в компанията на дежурен по предаване 
на учениците. актуална информация и 
инструкции за преустановяване на про-
цедурата ще получите от командния 
център. 
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Важно: Всички учители и друг персонал, 
които нямат определени задължения и 
не са отговорни за даден клас, незабав-
но се явяват в командния център за ин-
струкции. Всички помощни учители и 
възпитатели, които не са отговорни за 
даден клас, незабавно се явяват в сбор-
ния пункт и помагат при контрола и на-
блюдението на учениците. 

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

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

внимание: Отнасяйте се сериозно към 
всеки сигнал и действайте по съответ-
ния подобаващ начин. независимо дали 
става въпрос за реална опасност, трени-
ровка или дори фалшива тревога, съобра-

женията за безопасност налагат процеду-
рата да бъде изпълнена точно както при 
реална ситуация! 

Процедура по настаняване в подслон на 
място 

настаняване в подслон на място може да 
се наложи при настъпване на извънредна 
ситуация извън училището, която възпре-
пятства нормалното освобождаване на уче-
ниците, като например влошени метеоро-
логични условия или наводнение, ядрени, 
биологични или химически аварии, теро-
ристични атаки. Процедурата е подходяща, 
когато не се налага евакуация или когато 
времето не позволява такава да бъде из-
вършена, и тя следва да се обяви чрез сис-
темата за публично известяване или лично.

администрацията: 1. активира команд-
ната система при инциденти (според слу-
чая). 2. инструктира учениците и персо-
нала да останат на място или да се вър-
нат в закритите места за настаняване, да 
затворят всички врати и прозорци (според 
случая) и да включат вентилационната 
система (според случая); следи и предос-
тавя актуална информация и инструкции, 
когато такива са налични; оповестава „от-
мяна на тревогата“ след приключване на 
извънредната ситуация. 

Персоналът: 

1. незабавно изведете от класните стаи 
всички ученици и персонал и докла-
двайте в най-близката стая или на 
предварително определеното място за 
настаняване в учебната сграда.  

2. учителите непременно да носят със 
себе си своите чанти или кутии и те-
традки или папки за действие при из-
вънредни ситуации. 

3. окажете съдействие на всички нужда-
ещи се от специална грижа.  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4. затворете всички врати и прозорци и 
заключете входовете (според случая).  

5. запечатайте стаята с цел предотвратя-
ване на навлизането на външен въздух, 
като изключите системите за отопле-
ние, вентилация или охлаждане (спо-
ред случая).  

6. отбележете присъстващите в отчетния 
формуляр на класа и го предайте на от-
говорника по аварии, когато е безопас-
но.  

7. Включете радио или телевизионен при-
емник и следете за последваща инфор-
мация или инструкции. 

8. накарайте учениците да оставят своите 
мобилни телефони по бюрата, тъй като 
при бедствия от общ характер е важно 
линиите да останат отворени за спеш-
ни повиквания, и ги ангажирайте с раз-
лични помощни или други безшумни 
дейности, свързани с освобождаването 
(или до отмяна на тревогата и завръ-
щане по класните стаи).

9. останете по места до получаване на 
други указания от училищното ръко-
водство.  

10. изгответе график за учене, отдих, хра-
на и спане.  

Процедура по заключване 

До заключване може да се прибегне в слу-
чай на насилствено или въоръжено про-
никване в сградата, при възникване на 
заплаха от насилие или друга кризисна 
ситуация във или извън сградата, както и 
когато движението на територията на за-
ведението или евакуацията на улището не 
са безопасни. сигналът за незабавно зак-
лючване се подава чрез сирена или сигна-
ла за тревога. 

администрацията: включете сигнала за 
заключване и известете „Внимание, уста-
новено е проникване в сградата! начало 
на процедура по заключване.“ Да НЕ се 
активира системата за пожароизвестя-
ване! Предприемете действия по прикри-
тие. активирайте командната система при 
инциденти и се подгответе да предадете 
командването на полицията или на служ-
бите по обществена сигурност. Внимател-
но наблюдавайте ситуацията. извършете 
повторна оценка и подайте актуална ин-
формация и инструкции при наличие на 
такива. службата по обществена сигур-
ност ще Ви предаде командването обра-
тно, когато е безопасно. след инцидента 
информирайте учениците и родителите 
(според случая), като отделите време за 
отговори и обсъждане. 

Персоналът: 

1. съберете учениците по класните стаи, 
като запазите спокойствие. опитайте 
да предупредите останалите препода-
ватели, персонал, ученици и посетите-
ли незабавно да се отправят към мяс-
тото за настаняване. ако се намирате 
извън сградата, незабавно преминете 
към безопасна зона, далеч от района 
на заплахата.  

2. затворете и заключете вратите отвъ-
тре. не се излагайте на показ и стойте 
далеч от врати и прозорци. където и 
да се намирате, обърнете всички бюра 
и/или чинове настрани и ги поставете 
с лице към коридора и/или външните 
прозорци (според случая).  

3. инструктирайте учениците да приклек-
нат и да се скрият зад бюрата, като по 
този начин минимално се излагат на 
показ. не спускайте завесите или дру-
ги покривала на външните прозорци.  

4. изключете осветлението, радиопри-
емници и всички други звукопредава-
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тели. изключете звука на мобилните 
телефони.  

5. останете на място, докато не получи-
те инструкции лично от полицията или 
училищното ръководство.  

6. изпълнете инструкциите за възстано-
вяване на учебния процес и/или пре-
минаване към процедура по освобож-
даване на учениците при бедствия и 
извънредни ситуации.  

Процедура по извънредно освобождава-
не на ученици 

целта на процедурите за освобождаване 
на ученици при бедствия и извънредни си-
туации е да се гарантира безопасното им 
предаване на техните семейства при съм-
нителни или необичайни обстоятелства. 
При бедствия или извънредни ситуации на 
ученици на възраст под 16 г. не следва да 
се разрешава самостоятелно напускане на 
сградата в отсъствието на възрастен при-
дружител, посочен от техните родители 
или настойник. 

Родителите: предоставят и поддържат 
актуален „списък на лица за връзка при 
извънредни ситуации“ за децата си, кой-
то включва родители и настойници, както 
и двама или трима доверени роднини или 
приятели, живеещи в района, които ще са 
наблизо и биха могли да приберат детето 
при настъпване на съответните обстоятел-
ства. При бедствие или извънредна ситуа-
ция даден ученик може да бъде предаден 
единствено на лицата, указани в списъка, 
или на упълномощени от тях лица.

администрацията: проверява дали спи-
съкът на лицата за връзка при извънредни 
ситуации е актуализиран от родителите в 
началото на всяка учебна година и пре-
доставя възможност това да бъде извър-
шено по всяко друго време; актуализира 
копията на списъците с лица за връзка при 

извънредни ситуации в пакета за действие 
при извънредни ситуации, намиращ се в 
кабинета на администрацията, както и 
веднъж годишно в кутията с провизии за 
извънредни ситуации, съхранявана в учи-
лището. 

Учителите: отговарят за запознаване на 
учениците и родителите с процедурите по 
освобождаване на ученици при бедствия и 
извънредни ситуации. 

екипът за предаване на учениците на 
упълномощените лица: посреща родите-
лите или лицата от списъка за връзка при 
извънредни ситуации на определения за 
целта изход и им дава за попълване „Фор-
муляр за предаване на ученика на съот-
ветното упълномощено лице“ (разреши-
телно за предаване на детето); уверява 
се, че възрастното лице, което взема уче-
ника, е посочено в списъка и проверява 
неговата идентичност; предава ученика на 
определения изход; пази подписани копия 
на формулярите за предаване на ученици, 
за да гаранира наличието на информация 
при постъпване на запитване; организира 
дейността по вземане и предаване на уче-
ниците с оглед на максимална ефектив-
ност и безопасност. 

ПроцеДури за ДейстВие При 
сПециФични критични ситуации

Общи насоки: 

Регистрация на посетителите: с цел 
предпазване на посетителите от всякаква 
опасност, както и на учениците и персо-
нала от неоторизиран достъп в сградата, 
е необходимо училищата да поддържат 
система на единен достъп и регистрация 
на посетителите чрез поименни етикети, 
които да информират учениците и персо-
нала, че непознатото лице се е идентифи-
цирало, преди да влезе на територията на 
учебното заведение. тези правила следва 
да бъдат широко оповестявани, както и да 
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се оказва съдействие на посетителите при 
регистрация. 

Спешни повиквания: при обаждане до 
полицията, спешна медицинска помощ, 
пожарна или при други спешни обажда-
ния е важно да сте готови да опишете 
какВо, кога и кЪДе се случва, кой сте 
Вие и как да се свържат обратно с Вас. 
не прекъсвайте обаждането, преди да 
получите потвърждение, че може да го 
направите. от гледна точка на личната Ви 
безопасност е добре в бутона „ICE“ на Ва-
шия мобилен телефон (стандартен бутон 
за връзка при спешни ситуации) да въве-
дете телефонния номер на най-близкия 
Ви роднина. 

Спешна медицинска помощ: окажете не-
забавна медицинска помощ и повикайте 
линейка, в случай че е необходимо. 

заплахи от насилие: случаите на насилие 
в училищата не са спонтанни, случайни 
или повсеместни, а преди повечето от тях, 
нападателят вече е споделил своите пла-
нове с някого. на практика не съществува 
точен профил на насилствения посегател. 
някои, макар и не всички проявяващи на-
силие ученици, изпитват социални затруд-
нения, но мотивите за насилието могат да 
бъдат съвсем различни. Предотвратяване 
би могло да се постигне чрез изграждане 
на среда на доверие и уважение между 
ученици и възрастни. училищата следва 
да осигурят възможност за открит диалог, 
който толерира разнообразието и различи-
ята и насърчава и подкрепя общуването. 
специално внимание следва да се обърне 
на социалните, емоционални и академич-
ни потребности на учениците. 

нито една заплаха не бива да бъде пре-
небрегвана, нито пък да се преувеличава 
нейното значение. заплахите от насилие 
могат да бъдат: преки – конкретни дейст-
вия срещу дадено нарочено лице, извър-
шени по ясен и категоричен начин; кос-

вени – непряко, неизявено, двусмислено 
или мълчаливо насилие; прикрито – мъл-
чаливо насилие, което не представлява 
явна заплаха; условно – предупреждение 
за насилие при неизпълнение на дадени 
условия (напр. изнудване). Възможно е да 
се наложи оценка на степента на заплаха-
та като ниско, средно или високорискова 
от страна на експертен екип въз основа на 
поведението и характера на ученика, как-
то и на училищната, социалната и семей-
ната динамика. 

 В случаи на присъствие на подо
зрителни или непознати лица: ако 
усетите заплаха, незабавно потърсете 
помощ от колега. ако се почувствате 
заплашен(а), доверете се на усета си. 
запазете дистанция. използвайте не-
двусмислени вербални и невербални 
средства. ако прецените за необходи-
мо, повикайте полиция. ако се налага, 
незабавно подайте сигнал за заклю-
чване на сградата.

 В случаи на тормоз: училищната кул-
тура не бива да толерира тормоза и 
всеки, който стане свидетел или обект 
на такъв, би следвало да се чувства 
сигурен, че може да подаде сигнал с 
ясното съзнание, че възрастните ще 
поемат ситуацията в свои ръце. До 
семейна намеса може да се прибег-
не както по отношение на жертвите, 
така и по отношение на извършители-
те на насилствени деяния. за допъл-
нителна информация вж. http://www.
stopbullyingnow.hrsa.gov/kids/ . 

 В случаи на побой сред учениците: 
повикайте или изпратете помощ на 
място – физическа намеса от Ваша стра-
на не е необходима. Представете се и 
настоявайте за прекратяване на побоя. 
обърнете се към учениците, въвлече-
ни в него, по име и настоявайте всич-
ки наблюдатели да отстъпят встрани. 
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Внимателно следете развоя на събити-
ята, за да можете впоследствие да док-
ладвате. изпратете на място предста-
вители на персонала, за да упражнят 
контрол и разпръснат наблюдателите. 

 В случаи на присъствие на въоръ
жени лица: повикайте или изпратете 
помощ на място – физическа намеса от 
Ваша страна не е необходима. опитай-
те да запазите самообладание. старай-
те се да не предприемате нищо, с което 
да провокирате нападателя към дейст-
вие. заплахата може да бъде с висо-
ка, средна или ниска степен на риск в 
зависимост от множество фактори. В 
такива случаи представител на персо-
нала би следвало да повика полиция, 
като опише: ситуацията, напр. като 
статична (при барикадиране на напада-
теля) или динамична (при движение); 
пострадали членове на персонала или 
ученици; брой, местонахождение и оп-
исание на нападателите. необходимо 
е също така да се докладват всякакви 
подозрителни устройства, вкл. чрез 
описание и уточняване на местонахож-
дението им.

 В случаи на бомбена заплаха: запа-
зете самообладание и същевременно 
се постарайте да задържите лицето 
на телефона, без по никакъв начин 
да го провокирате. Потвърдете Ваша-
та готовност да окажете съдействие. 
Не включвайте сигнал за пожар. Без-
шумно сигнализирайте на Ваш колега 
незабавно да повика полиция. Дайте 
възможност на обаждащия се да Ви 
предостави максимално количество 
информация, без да го прекъсвате. Во-
дете бележки за всичко, което Ви съ-
общават, вкл. наблюденията Ви за фо-
новия шум, характеристиките на гласа, 
езика и т.н. задайте максимален брой 
конкретни въпроси. след приключва-
не на разговора незабавно активирай-

те функцията за идентифициране на 
позвъняването, в случай че такава е 
налична. говорете с полицията и запи-
шете всичко, което Ви кажат. При не-
обходимост ще получите инструкции за 
евакуация на сградата. В такива случаи 
администрацията следва незабавно да 
подаде сигнал за евакуиране. Персона-
лът следва да извърши визуална про-
верка на класната стая и прилежащия 
район, като подаде сигнал за всеки 
един подозрителен обект, без в ника-
къв случай да го докосва. абсолютно 
наложително е персоналът да не пра-
ви опити за обезвреждане, оглед или 
преместване на подозрителни взривни 
обекти. класният ръководител следва 
незабавно да осигури евакуация на те-
рена около съмнителния обект. не из-
ползвайте никакви радиоапарати, ра-
диостанции или мобилни телефони, за 
да избегнете непредвидено задейства-
не на експлозивни устройства. Персо-
налът в близост до печки, отоплителни 
уреди или газови сградни инсталации 
следва незабавно да ги изключи. не 
предприемайте връщане в сградата до 
получаване на сигнал за отмяна на тре-
вогата от полицията, противопожарния 
екип или администрацията.

 В случаи на транзитно преминава
не: при движение по посока към или 
навън от училището, с цел намалява-
не излагането на непредвидени насил-
ствени действия, персоналът и уче-
ниците следва да се придържат към 
добре обходени и открити маршрути. 
ходете уверено, бъдете бдителни за 
всичко наоколо и се движете заедно 
с приятел или придружител, особено 
нощно време. При определени обсто-
ятелства властите могат да Ви помолят 
да използвате различни маршрути с цел 
недопускане на излагане на атака. из-
бегнете опасността, като бързо напус-
нете нежелателния район. Повикайте 
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помощ, като извикате силно „Помощ, 
полиция!“. различни специализирани 
отряди или патрули за обществена си-
гурност могат да изиграят важна роля 
за увеличаване на личната Ви безопас-
ност. 

Пожар 

 Ако забележите пожар: малък пожар 
потушете с пожарогасител или покрий-
те източника с одеяло. При използване 
на съвременни пожарогасители: из-
теглете щифта от дръжката; насочете 
уреда към източника на пламъците; на-
тиснете пусковия механизъм; с плавни 
движения насочете струята от край до 
край. изключете източника (напр. га-
зов уред), след като се уверите, че е 
безопасно. активирайте системата за 
пожароизвестяване и предупредете 
останалите. Подайте сигнал за спеш-
ност по телефона, като отбележите 
местоположението на инцидента. ева-
куирайте сградата и затворете всички 
врати и прозорци. 

 Ако чуете сигнал за пожар: подходе-
те като към истински спешен случай и 
следвайте процедурата за евакуиране 
на сградата. никога не отваряйте за-
творена врата, преди да се уверите, че 
от другата страна няма горещ въздух. 
не отваряйте горещи врати.

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

 Ако се окажете заклещен(а) в стая 
поради пожар: блокирайте дима, като 
поставите влажна кърпа в основата на 
вратата. оттеглете се, като затваряте 
колкото може повече врати зад себе 
си. Подайте сигнал по телефона за 
местоположението си.  

 Ако човек или дрехите му горят: 
останете на място, паднете на земята, 
като се търкаляте от една страна на 
друга. ако това се случва на човек до 
Вас – бутнете го на земята и започне-
те да го търкаляте и/или го покрийте с 
одеало, килим или палто.  

земетресение 

По време на трусовете: още при пър-
вия сигнал за трус извикайте на висок 
глас: „Позиция при земетресение: зале-
гни, прикрий се и се дръж здраво.“ след 
приключване на трусовете преминете към 
външна евакуация далеч от сградата. 

 ако сте в класната стая: лицето, ко-
ето се намира най-близо до вратата, я 
отваря напълно, а тези, които се нами-
рат в близост до открит пламък, трябва 
да го изгасят. ПаДнете на колене, за 
да намалите максимално опасността 
да пострадате. Прикрийте глава, врат 
и лице. застанете под масивно бюро 
или чин, за да осигурите максимална 
защита за главата и врата си. ДрЪжте 
се зДраВо за обекта, който използвате 
за прикритие. стойте далеч от високи и 
тежки мебели или съоръжения и опас-
ни висящи предмети. не използвайте 
асансьори. 

 ако сте в инвалидна количка: заклю-
чете я и заемете подготвителна пози-
ция при извънредни ситуации, като 
покриете главата и врата си. В случай 
на амфитеатрално разположение – зае-
мете позицията на мястото си.  

 ако сте в изследователски лаборато-
рии или кухни: загасете всички горя-
щи уреди и контейнери за складиране 
на опасни материали около Вас и/или 
ги обезопасете, преди да се прикрие-
те. стойте далеч от горещи източници, 
окачени шкафове и опасни разливни 
вещества.



77

у ч е Б н о  П о М а г а л о

 ако сте във вътрешната част на от-
крита площ, където няма прикритие: 
преминете към вътрешна стена, да-
леч от падащи или окачени предмети. 
залегнете, прикрийте се и се дръжте 
здраво, като предпазвате главата и 
врата си с ръце.  

 ако сте в библиотека, работилница, 
на сцена за представления или в кух-
ня: отдалечете се от рафтове, книги и 
инструменти, доколкото е възможно.  

 При седеж в амфитеатрално разпо-
ложение: заемете подготвителна по-
зиция при извънредни ситуации до 
приключване на трусовете. следвайте 
инструкциите за гарантиране на без-
проблемна евакуация. 

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

 ако сте в училищно транспортно 
средство: шофьорът следва да парки-
ра превозното средство далеч от въз-
душни опасности. заемете подготви-
телната позиция.

По време на вторични трусове: вземете 
същите предпазни мерки като по време на 
самите трусове.  

След приключване на трусовете: при 
умерени или тежки земетресения – пре-
ди да напуснете стаята, се огледайте за 
пострадали. окажете животоспасяваща 
първа помощ (отваряне на дихателни пъти-
ща, спиране на силно кървене, третиране 
на шокови случаи). Помолете отговорните 
ученици да окажат помощ на леко постра-
далите. ако в помещението има сериозно 
пострадало или притиснато лице, поста-
райте се да го успокоите. снабдете го със 
свирка и предмет от личната му чанта за 

подкрепа и го уверете, че издирващите и 
спасителните екипи ще се притекат на по-
мощ. ако престоят на място крие допълни-
телна опасност, обездвижените пострада-
ли би следвало да се евакуират заедно с 
останалата част на класа. изгасете всеки 
един малък пожар. отделете десет секун-
ди да се огледате наоколо и се опитайте 
да запомните щетите и опасностите, които 
впоследствие да докладвате. на вратата 
на стаята поставете или зелен знак „Всич-
ки изведени“, или червен „ПоМощ/оПас-
ност!“. оставете вратата отключена. 
уверете се в безопасността на аварийния 
изход и пристъпете към евакуация, като 
внимателно се отдалечите от сградата. 

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

Буря: следвайте инструкциите за ранно 
предупреждение. Преминете към наста-
няване в подслон на място.  

 Ако се намирате в помещение: не 
приближавайте никакви телефони, 
тъй като телефонните линии пренасят 
електричество. изключете захранва-
нето на телевизори, компютри и дру-
ги уреди, защото светкавиците могат 
да причинят токов удар и се пренасят 
по електрическата мрежа. стойте да-
леч от течаща вода в кранове, мивки и 
вани, понеже токът от мълнии може да 
се придвижи по водопровода. спуснете 
завесите на прозорците и застанете да-
леч от тях. следете метеорологичните 
бюлетини по радиоприемник, захран-
ван от батерии, и своевременно изпъл-
нявайте подадените инструкции.  

 Ако се намирате навън: планирайте 
следващите си действия. Важно е да 
знаете къде ще отидете, ако неочаква-
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но се извие гръмотевична буря. следе-
те внимателно метеорологичните усло-
вия и бъдете готов(а) да предприемете 
незабавни действия, за да се доберете 
до безопасно място, преди бурята да 
Ви застигне. В случай че се намирате 
в лодка или плувате, излезте на суша, 
слезте на брега и незабавно потърсете 
безопасно място. стойте далеч от во-
дата, която може да бъде проводник 
на електричество от светкавици. По-
търсете подслон в устойчива, затворе-
на постройка, напр. уплътнена сграда. 
ако не откриете такава, влезте в кола 
или автобус и затворете прозорците. 
Поставете ръце на скута си и дръжте 
краката си на разстояние от пода. ако 
сте в гората, потърсете район, закрит 
от ниски дървета. В никакъв случай не 
заставайте под единично, голямо дър-
во на открито. като последна мярка ус-
тановете се в ниско разположено, от-
крито пространство, далеч от всякакви 
високи обекти – дървета, кули, огради, 
телефонни стълбове, електропроводи. 
останете бдителни, тъй като в такива 
райони има опасност от наводняване.  

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

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

на медицинска намеса. окажете първа 
помощ. ако човекът е спрял да диша, 
започнете изкуствено дишане (в слу-
чай че знаете как). ако сърцето му е 
спряло да бие, някой, който е преми-
нал обучение по сърдечно-белодробна 
реанимация, трябва да приложи про-
цедурата. Проверете и се погрижете 
за други възможни наранявания и се 
уверете, че няма изгаряния. Преместе-
те пострадалия на безопасно място. не 
забравяйте, че жертвите на мълнии не 
носят електрически заряд и е абсолют-
но безопасно да ги докосвате.  

Наводнения: следвайте инструкциите за 
ранно предупреждение. Преминете към 
евакуация на по-високо равнище или под-
слон на място.  

 При бавно покачване на водата: при 
достатъчно предизвестие за евакуация 
преди наводнението опитайте да оси-
гурите максимална защита за докумен-
тацията и електрооборудването. Пред-
приемете нормални действия за ева-
куация на сградата и преминете към 
безопасно убежище.  

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

изпускане на опасни вещества: преми-
нете към евакуация срещу посоката на вя-
търа и се насочете към безопасно убежи-
ще или подслон на място, като преди това 
затворите и запечатате всички прозорци и 
въздуховоди. 
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 Разливи на химически или други 
опасни вещества: при възможност 
ограничете изтичането при източника 
и локализирайте разлива. изключе-
те всякакво оборудване. евакуирайте 
зоната в непосредствена близост. ако 
опасността премине отвъд локализи-
раната зона, задействайте пожаро-
известителната система и спазвайте 
процедурата за евакуация на сграда-
та и отвеждане към сборния пункт. 
Първият свидетел на изтичането или 
разлива на опасни вещества трябва да 
се обади на телефона за спешни повик-
вания, като предостави информация за 
веществата и местоположението си, 
както и за броя на хората наоколо.  

 Изтичане на газ: не задействайте по-
жароизвестителната система, тъй като 
това би могло да предизвика експло-
зия. напуснете района и се обадете 
на телефона за спешни повиквания. 
обявете предупредителен сигнал чрез 
системата за публично известяване 
или чрез предаване на информацията 
от врата на врата. евакуирайте сграда-
та според процедурата за евакуация 
на сградата и отвеждане към сбор-
ния пункт.  

 Експлозия: залегнете и се прикрийте 
под бюро, чин или друг обект, който 
може да Ви предпази от падащи стък-
ла и отломки. когато е безопасно, на-
правете справка в раздела за спешни 
повиквания и незабавно докладвайте 
експлозията. оставете вратите отворе-
ни, за да улесните напускането на сгра-
дата в случай на срутвания. избягвайте 
да стоите в близост до външни стени 
и части на сградата с преобладаващи 
големи прозорци и/или тежки окачени 
осветителни тела. останете в готов-
ност за изпълняване на последващите 
команди на отговорника по аварии.  

Умения за реакция при извънредни об
стоятелства  

уменията за реакция при извънредни об-
стоятелства, свързани с изпълняване на 
различни функции в рамките на системи 
за управление на бедствия, са описани по-
долу. голяма част от персонала най-веро-
ятно вече владее част от тези умения, а 
много други биха могли да ги усвоят чрез 
онлайн програми за самообучение. Добър 
източник на допълнителни ресурси за обу-
чение е местната общност, вкл. противо-
пожарната охрана, гражданска защита, 
червения кръст или червения полумесец 
и др. изгответе годишен план за обучение 
на персонала, с цел да запълните всич-
ки пропуски в уменията за реакция, кои-
то считате, че ще Ви бъдат необходими. 
Много училища са установили, че след 
усвояване и практикуване на тези умения, 
персоналът може лесно да ги предаде на 
новопостъпилите служители в рамките на 
периодични половинчасови обучения в 
малки групи. 

Отговорникът по аварии е лицето, кое-
то ръководи действията при извънред-
ни ситуации и остава на пост в команд-
ния пункт на координационния център 
при извънредни обстоятелства, откъ-
дето следи и подава инструкции за из-
вършването на всички операции. В пове-
чето случаи функцията се изпълнява от 
директора или от заместник-директора 
на училището или от друго определено 
от тях лице. При отсъствие на титу-
ляра задълженията могат да се поемат 
от всяко едно лице до намиране на по-
квалифициран специалист. 

отговорникът има следните задължения:  

 обявяване на началото и края на дейст-
вията при настъпване на извънредните 
обстоятелства;  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дЪРвО На РеШеНиЯТа в извЪНРедНи СиТУаЦии

Внезапно начало, без предупреждение умерено начало, ранно 
предупреждение

насилие земетресение Пожар Всички други,  
вкл. повторна оценка

залегни, прикрий се 
и се дръж здраво

изпълзи 
(според случая)

Безопасна ли е сградата?

не Да

заключване евакуация

- алармен сигнал
- Повикай спешна  

помощ
- Всички остават  

вътре!
- заключване на 

всички врати
- Влизането и изли-

зането от сградата 
е забранено

- сигнали през про-
зорците

- алармен сигнал или задействане на 
пусков механизъм

- Пожар: обаждане на телефона за 
спешни случаи

- насочване на уреда и обхващане на 
сградата от край до край

- съдействие на хора с увреждания и 
посетители

- Вземи провизиите за извънредни  
ситуации

- земетресение: знак на вратата 

Подслон на място
(в сградата)
- оповестяване
- оставане в безопасни 

части на сградата 
- Влизането и излизането 

от сградата е забранено

залегни, прикрий 
се и се дръж здраво

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

Да не

събиране и насоч-
ване към убежище 
извън сградата
- Проверка на уче-

ниците
- Подготовка на  

убежището
- грижа и надзор за 

учениците

евакуация в безопасно 
убежище
- отправи се към по-безо-

пасна част 
- Проверка на учениците
- Повикай транспорт
- използвай превозните 

средства за подслон

Повторна оценка:
В случай че районът е безопасен,  
безопасна ли е местната общност?

Да не

Подновяване на 
учебните занятия 
и/или нормално 
освобождаване на 
учениците

извънредно освобожда-
ване на учениците
- Предаване на учениците 

единствено на прове-
рени и упълномощени 
лица за контакт в извън-
редни ситуации

- Попълване на данни във 
формуляра за предава-
не на ученика

дърво на решенията в извънредни ситуации



81

у ч е Б н о  П о М а г а л о

 оценка на вида и обхвата на извънред-
ните обстоятелства;  

 определяне на заплахата за човешкия 
живот и на структурите и нуждата от 
външна помощ;  

 определяне на команден пункт (коор-
динационен център при извънредни 
обстоятелства);  

 определяне и координиране на отго-
ворностите при извънредни обстоятел-
ства (според случая). 

задълженията на екипа за комуникация 
включват: 

 Докладване на отговорника по аварии;  

 оказване на подкрепа на отговорника 
по аварии с различни помощни дей-
ности и дейности за разпространение 
на информация;  

 изграждане на система за публично из-
вестяване;  

 използване на кратки съобщения, из-
пратени чрез мобилни телефони, ради-
останции, предаватели и всякакви дру-
ги средства, необходими за осъщест-
вяването на контакт между училището, 
службите за спешна помощ и районния 
щаб (според нуждите);  

 Предаване на официални съобщения 
от отговорника към персонала и учени-
ците в сборния пункт, както и към ро-
дителите и местната общност (според 
нуждите). 

задълженията на ръководителя по опе-
ративната дейност включват:  

 отваряне на кутията с провизиите при 
извънредни ситуации;  

 Мобилизиране на оперативните екипи 
(според нуждите), определяне на ръ-

ководители на оперативните екипи и 
контрол на дейността на ръководите-
лите;  

 Поддържане на връзка с координаци-
онния център при извънредни обстоя-
телства;  

 Получаване на доклади от ръководите-
лите на екипите;  

 Поддържане на списък на откритите 
пожари и състоянието им;  

 Получаване на списъците на липсващи-
те или ненамерени ученици.

очакванията към екипите за потушаване 
на пожари / извършване на леки издир-
вателни и спасителни акции / оценка на 
щетите и контрол на съоръженията са 
незабавно да се мобилизират при контей-
нера с провизии при извънредни ситуации 
за получаване на екипировка и уреди за 
безопасност. те имат следните задълже-
ния: 

 незабавно потушаване на малки пожа-
ри с раздаденото противопожарно обо-
рудване от всички обучени представи-
тели на персонала или от по-възраст-
ните ученици без изчакване на сигнал 
за мобилизация;  

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

 екипи от по трима души претърсват оп-
ределените райони по сграда и етаж и 
проверяват за липсващи ученици;  

 екипи от по трима души проверяват и 
изключват съоръженията (според нуж-
дите) и оценяват щетите;  

 Проверете всяка стая в предварител-
но определената сграда, като внима-
вате за пострадали лица, които могат 
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да имат нужда от помощ. започнете от 
първия етаж и се движете нагоре;  

 уверете се, че всички са напуснали 
сградата/сградите. Придружете хора-
та до изхода по обичайния начин, като 
използвате стълбите, коридорите и 
входовете, когато това е възможно. из-
пратете тежко пострадалите в сборния 
пункт;  

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

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

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

 отделяйте не повече от минута на вся-
ко открито пострадало лице;  

 отбележете местонахождението на по-
страдалите в дневника на екипа за ре-
акция при извънредни обстоятелства;  

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

 резервните екипи трябва да са в моби-
лизационна готовност според устано-
вените в оценителните доклади нужди.

задълженията на екипите за оказване на 
първа помощ и психологическа подкре-
па са следните: 

 създаване на пункт за оказване на пър-
ва помощ на безопасно място;  

 осигуряване на провизии за оказване 
на първа помощ;  

 разпределяне на пациентите според 
необходимостта от животоспасяваща 
помощ, с преимущество на бързи про-

верки за отваряне на дихателните пъ-
тища, спиране на кървене и третиране 
на шокови случаи;  

 координиране на дейността с екипи-
те за издирвателни и спасителни дей-
ности;  

 определяне на необходимостта от 
спешна медицинска помощ;  

 оказване на първа помощ според нуж-
дите;  

 Водене на дневник на видовете постра-
дали и оказаната помощ;  

 оказване на психологическа първа по-
мощ и създаване на система от коорди-
нирани екипи в подкрепа на нуждаещи-
те се ученици или персонал;  

 Водене на дневник на учениците, из-
пратени да окажат спешна медицинска 
помощ, както и на нуждите от просле-
дяване и допълнителна помощ и пре-
пращане към екипи за специализирана 
помощ.

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

 Препраща формулярите за докладване 
на състоянието на учениците, изготве-
ни от учителите, и незабавно докладва 
за всеки открит пострадал или изчез-
нал ученик;  

 Поддържа връзка с екипа за докладва-
не на присъстващите към командния 
център;  

 гарантира за безопасността и чистота-
та на всички входове, коридори и стъл-
бища;  

 участва в координираните екипи заедно 
с преподавателите или персонала, на-
миращи се в непосредствена близост;  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 оказва съдействие на дежурните при 
намирането на учениците, които се 
предават на родителите или настойни-
ка, или на упълномощено от тях лице, 
и ги насочва към изхода за предаване 
на учениците.  

задълженията на членовете на екипа са: 

 отбелязване на присъстващите, перио-
дично извършване на повторна провер-
ка и докладване на командния център;  

 наблюдават и успокояват учениците по 
време на извънредната ситуация;  

 Провеждане на дейности за разпускане 
и отдих за поддържане на реда и спо-
койствието;  

 осигуряване на вода и закуски за уте-
шаване на учениците. 

задълженията на екипа за предаване 
на учениците на техните семейства са 
следните:  

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

На изхода за вземане: 

 Посрещане и изясняване на процеса по 
вземане на ученици от техните родите-
ли или настойници;  

 изискване за попълване на формуляр 
за предаване на ученика на съответно-
то упълномощено лице (разрешително 
за предаване на детето);  

 Проверка на данните според списъци-
те на лицата за връзка при извънредни 
ситуации;

 изискване на идентификационен доку-
мент – в случай че персоналът лично 

познава родителя или настойника или 
когато последните бъдат разпознати 
от ученик, това може да се използва 
вместо идентификация, но само след 
одобрение от администратор;  

 запазване на горната част на форму-
лярите и подреждането им по азбучен 
ред; 

 отбелязване на детето в списъка на 
учениците и определяне на местополо-
жението му в сборния пункт при извън-
редни обстоятелства;  

 изпращане на дежурния със средната 
част на формуляра за намиране на уче-
ника в сборния пункт;  

 Предаване на долната част на форму-
ляра на родителя или настойника и 
насочване към изхода за предаване на 
ученици;  

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

На изхода за приемане:  

 сверка на формуляра за вземане на 
ученика и изискване на идентифика-
ционен документ. При установяване на 
несъответствия – препращане на лице-
то обратно към изхода за вземане;  

 В случай че второ лице дойде и потър-
си същия ученик – извършване на про-
верка дали ученикът е бил взет, както 
и на часа на предаването му и на лице-
то, което го е взело.

задълженията на ръководителя на логи-
стичния екип са следните:  

 незабавно заключване на всички външ-
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ни изходи и врати за обезопасяване на 
района;  

 Докладване на отговорника по аварии;  

 ако е необходимо – мобилизиране на 
екипи за получаване на оборудване и 
подпомагане на оперативния екип;  

 наблюдаване на изходите и отварянето 
им за преминаване на превозни сред-
ства на службите за спешна помощ, как-
то и насочване на пристигналите екипи 
към съответните нуждаещи се места;  

 Поставяне на обозначителни табели 
(според нуждите);  

 насочване на родителите към портала 
за вземане;  

 Проверка на съоръженията и предпри-
емане на действия за намаляване на 
риска от щети на територията на учи-
лището;  

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

 обособяване на зона за морга (според 
нуждите);  

 сътрудничество с училищното заведе-
ние и командния център за разпреде-
лянето на ресурсите, вкл. вода, храна, 
електричество, радиоприемници, те-
лефони и санитарни принадлежности;  

 търсене на съдействие за установява-
не на екипи за действие в убежището 
и санитарни и хранителни услуги (спо-
ред нуждите). 

Екип за действие в убежището и сани
тарни услуги 

Санитарни услуги:  

 учениците следва да използват тоалет-

ните във физкултурния салон или по-
леви тоалетни, в случай че те са безо-
пасни и има осигурена вода;  

 Провизиите трябва да бъдат предвари-
телно поставени в контейнера за съх-
ранение при извънредни обстоятел-
ства;  

 за прегради могат да се използват го-
леми картонени кутии, които се разряз-
ват наполовина вертикално и се офор-
мят V-образно, или пък тъмни листове, 
нанизани на въжета. Възможно е да се 
наложи обособяване на отделни части 
за момчетата и момичетата;

 за събиране на отпадъците може да се 
изкопаят дупки, върху които периодич-
но се хвърля пясък или пръст, или да 
се използват кофи или найлонови пли-
кове. 

Убежище:  

 При лошо време и в случай че физкул-
турният салон е безопасен за използва-
не, учениците се довеждат в него; 

 ако сградата не е безопасна, резерв-
ният отговорник по авариите следва да 
обмисли резервен вариант. за целта се 
използват одеяла, съхранявани в поме-
щението за извънредни ситуации;  

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

 запасите от вода и храна трябва да бъ-
дат налични и едновременно с това пе-
риодично използвани и подновявани.

Провизии при извънредни обстоятел
ства  

В случай на необходимост от евакуация 
на сградата или района е важно да имате 
предвид няколко основни вида провизии, 
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които трябва да сте готови да вземете със 
себе си. същите ще са необходими и ако 
се наложи да прибегнете до подслон на 
място. съгласно представените в прило-
женията списъци е препоръчително про-
визиите да се съхраняват от администра-
цията, в медицинския кабинет, както и 
във всяка класна стая и в цялото училище.  

Кутията с провизии за извънредни ситу-
ации, съхранявана от училищната адми-
нистрация, следва да съдържа списък на 
персонала и учениците в класа и работен 
график, а за началните и средните учи-
лища и списъците с лицата за връзка при 
извънредни ситуации дневник за отчитане 
на присъствията и отсъствията на учени-
ците, ежедневен регистър на посетители-
те, карта на района на училището, важни 
телефонни номера, ключове и канцелар-
ски материали.

Кутията с провизии за извънредни ситу-
ации, съхранявана в медицинския каби-
нет, следва да съдържа рецептурни меди-
каменти и комплект за оказване на първа 
помощ. съдържанието на последния след-
ва да е съобразено с големината на учи-
лището (вж. http://en.wikipedia.org/wiki/
First_aid_kit).   

Всяка класна стая следва да разполага с 
кутия или кофа с провизии за извънред-
ни ситуации. Последните трябва винаги 
да се носят при организиране на екскур-
зии и могат да се използват при необхо-
димост от заключване или настаняване в 
подслон на място (където кофата може 
да се използва и като импровизирана то-
алетна). Всяка класна стая също така се 
нуждае от тетрадка или папка за извън-
редни ситуации, която може да бъде за-
качена на кука над вратата или поставена 
в кутията със същото предназначение. те-
традката/папката следва да се актуализи-
ра в началото на всяка година, както и при 
подготовката на училищните тренировки. 

чантите за подкрепа на учениците се из-
искват от родителите и се съхраняват в 
мека вълнена торба или раница в клас-
ната стая, на удобно място до изхода. 
Помощ с набирането на необходимите 
бройки може да окаже всяка една асо-
циация на родители и учители, особено 
за семейства в затруднено финансово 
положение. Възможно е също така ро-
дителите да бъдат помолени да дарят по 
едно одеяло за всеки ученик, което остава 
на съхранение в контейнера с провизиите 
за извънредни ситуации (вж. по-долу). 

Провизиите за извънредни ситуации 
трябва да се съхраняват в контейнер или 
кош извън главната училищна сграда и 
трябва да съдържат запаси от вода (при-
близително по четири литра на човек на 
ден, от които половината за питейни, а ос-
таналата половина - за санитарни нужди). 
запасите могат да бъдат използвани както 
от училището, така и от местната общност 
в случай на използване на първото за убе-
жище. В съдържанието също така влизат и 
комуникационни устройства, както и ако е 
необходимо, жилетки и палки за членове-
те на екипа за реакция при извънредни об-
стоятелства, съоръжения за убежището, 
разделители за тоалетни, както и сред-
ства за работата на екипите за издирване 
и спасяване (според случая). 

екипите за реакция при извънредни об-
стоятелства ще се нуждаят от няколко ко-
пия от Вашата тетрадка за работа на еки-
пите за реакция, вкл. карти на района на 
училището и сборния пункт, пълен списък 
на учениците, списък на преподавателите 
и персонала, матрицата за спешно реаги-
ране при бедствия и извънредни ситуации 
на училището, описание на отговорностите 
по отношение на командната система при 
инциденти и общите и специфичните про-
цедури за действие при извънредни обстоя-
телства. нужда ще има също така и от маса, 
работни бюра и канцеларски материали. 
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4. Практика, наБлюДение и 
усЪВЪрШенстВане 

Провеждане на симулационни трени
ровки с цел практическо изпълнение, 
оценка и актуализиране на плана за 
действие 

училищните тренировки трябва да бъдат 
съобразени с потенциалните опасности. 
Всяко училище трябва да провежда ми-
нимум три противопожарни тренировки 
годишно, както и поне една пълна симу-
лационна тренировка. училища, които се 
намират в земетръсни или склонни към 
наводняване райони, трябва допълнител-
но да проведат и съответните практичес-
ки тренировки. за всяка една предвари-
телно обявена тренировка планирайте по 
една тренировка без предварително из-
вестие. импровизирайте с различни сце-
нарии, по различно време на деня както в 
присъствието на директора, така и когато 
го няма. целта на такива тренировки е да 
Ви подготви за непредвидени ситуации, 
предвид на което, в случай че направите 
тренировките твърде лесни, няма да раз-
берете как да се адаптирате към реалната 
ситуация. Винаги гледайте на тренировки-
те като на истински събития.

Добрата тренировка е едновременно с това 
и част от процеса на обучение. тя започва 
с предварителна подготовка на персонала 
и дава възможност за групово обучение на 
учениците в класните стаи, запомняне на 
процедурите и проверка на провизиите. 

самата симулация представлява възмож-
ност за обучение чрез преживяване. след 
тренировката учениците могат да поискат 
допълнителна информация от учителите 
в класната стая. удачен метод за това е 
провеждането на обща среща с препода-
вателите и персонала за усъвършенстване 
на мерките за намаляване на негативните 
последствия и готовността за реакция при 
извънредни обстоятелства. най-важната 
част на всяка тренировка е последваща-
та дискусия и актуализация на плана за 
действие вследствие на натрупания опит. 

Индикатори за наблюдение на управле
нието на извънредни ситуации от учи
лищата 

Контролният лист за готовността и 
устойчивостта на училището при из-
вънредни обстоятелства (вж. приложе-
нията) може да послужи като ръководство 
за оценката на постигнатия напредък в 
изпълнението на политиките и процеду-
рите на Вашето училище по отношение 
управлението на извънредни ситуации. 
изключително полезно е използването му 
в самото началото, с цел определяне на 
базови стойности и последващото му пов-
торение веднъж годишно - за измерване 
на постигнатия напредък. листът може да 
послужи и при подготовката и оценката на 
училищните тренировки, което ще улесни 
продължаващите Ви усилия за гарантира-
не безопасността на учениците и персона-
ла и осигуряване на приемственост в об-
разователния процес. 
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МетоДически насоки
 „Да разВиеМ ДоБроВолчестВото среД Децата“ 
предназначени за ръководители на доброволчески 

клубове в училище

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

ДоБроВолчестВото

огледайте вашата общност и ще видите хи-
ляди неизползвани източници на идеи, вдъх-
новение и позитивна енергия. има един по-
тенциален ресурс, който всички общности 

уВоД

В България има дългогодишни традиции 
в обществената работа, взаимопомощ и 
въвличане на гражданите в решаване на 
проблемите на общността. В миналото хо-
рата, които са се занимавали с такава дей-
ност, са били наричани обществени деяте-
ли, спомоществователи или алтруисти. През 
последните няколко десетилетия понятието 
„доброволец“ придоби популярност и се из-
ползва като основно понятие, обозначаващо 
участието на гражданите на добра воля в 
решаването на проблеми от местнo, нацио-
нално и международно значение.

Във всяко демократично общество е не-
мислимо да се говори за развитие, без 
да се отчете ролята на доброволците. те 
наистина са едни от най-ценните ресур-
си в редица случаи, за пример можем да 
дадем социалната работа или справянето 
с последствията от бедствия. Да бъдеш 
доброволец означава да използваш свои-
те умения, знания и опит в свободното си 
време в полза на обществена кауза или 
група хора, които се намират в риск/не-
равностойно положение. 

Може да се каже, че децата в прогимнази-
ална училищна възраст са все още недос-
татъчно използван доброволчески ресурс. 
традиционно за тях се мисли по-скоро 
като обект на доброволчество, докато тук 
ще обърнем внимание, че те могат и тряб-
ва да развиват доброволческа култура в 
полза на другите и обществото в тази въз-
раст, че дори и по-рано. образователната 
реформа увеличава очакванията децата да 
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споделят – младите хора. от друга страна 
ние рядко даваме възможност на по-малки-
те граждани, на тези под 14-15 години, да 
допринесят със своите идеи и таланти към 
общите ни каузи. Дори и организации, ко-
ито служат или се застъпват за децата, ги 
възприемат предимно като получатели на 
услуги, а не като потенциални сътрудници. 
и все пак, понеже като обществото се стре-
мим да максимизираме наличните ресурси, 
можем ли да си позволим да продължим да 
пренебрегваме най-младите граждани?

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

Ползите от 
ДоБроВолчестВото  
за Децата

Всеки печели от децата, служещи като до-
броволци. Множество са изгодите, за ко-
ито тийнейджърите могат да допринесат 
за училището или организацията, в която 
служат като доброволци, както и за цялата 
по-голяма общност. Доброволческите про-
екти обаче имат и потенциала драстично 
да променят в положителна посока живота 
на младите хора - техни участници. значе-
нието за деца като доброволци насърчава 
здравословния начин на живот и социал-
ното включване, подобрява възможности-
те за избор, развива професионално, учи 
на жизнени умения и пр.

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

защо доброволчеството има възпиращ 
ефект върху негативни поведения? Възмо-
жен отговор е, защото доброволческите 
проекти осигуряват положителни, струк-
турирани и осмислящи времето дейности. 
Доброволчеството подхранва грижовност, 
съпричастност и други положителни цен-
ности – лицата, които се грижат за дру-
гите, е по-малко вероятно да проявяват 
асоциално поведение. освен това така те 
имат възможност да си взаимодействат с 
връстници и възрастни, което, съчетано 
с положителна среда, неутрализира не-
гативните влияния, които биха могли да 
доведат до лоши възможности за избор. 
Доброволчеството също така е важен ре-
сурс за справяне с някои от наболелите 
проблеми на младите хора, като ранна 
бременност, отпаднали от училище, злоу-
потреба с наркотични вещества и насилие. 

участието на деца в доброволчески про-
грами ускорява развитието им в психи-
ческата, социалната и интелектуалната 
област. Психологическото развитие е за-
силено чрез повишаване на самочувствие-
то, отговорността и интерес към ученето. 
социалното развитие е повлияно от разви-
тието на нови социални умения и по-силно 
чувство за дълг и отговорност. Възможна 
причина за по-силно чувство за дълг е, 
че чрез доброволческия опит децата са 
в състояние да видят себе си като значи-
ми в живота на другите. интелектуално-
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то развитие е повлияно от възможностите 
за обучение, предоставени от добровол-
чеството, както и възможностите на де-
цата да упражняват своите интелектуални 
способности. Доброволческите дейности 
често пъти представят нов учебен мате-
риал и възможностите за прилагане на 
наскоро научен материал. Най-ценните 
програми, които повишават интелек-
туалното развитие, са тези, които поз-
воляват на децата да се позовават или 
обработват своя личен опит.

Доброволчеството може да подхранва ва-
жни житейски умения и ценности в деца-
та. Децата, които участват в добровол-
чески дейности, са възнаградени с нови 
умения и перспективи. тази стойност 
може да бъде особено важна в работата 
с деца, които имат по-малко възможности 
да развиват умения и интереси, като на-
пример тези в неравностойно социално 
положение. така се стимулират уменията, 
необходими за ползотворен живот в зряла 
възраст, които могат да включват: отго-
ворност за изпълнение на дадена задача, 
точност, надеждност, разбирателство с 
другите и пр. 

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

Проучванията показват значението на 
участието на деца в доброволчески иници-
ативи още от преди юношеството. наисти-
на повечето възможности са насочени към 

тийнейджърската възраст и особено след 
14 години, но данните сочат, че колкото 
по-рано децата участват в доброволчески 
дейности, толкова по-голяма е вероятност-
та да доброволчестват по време на юноше-
ството и евентуално по-късно в живота.

ДоБроВолчески ПрограМи, 
ПреДназначени за Деца

има очевиден дефицит на доброволче-
ски програми, ориентирани към деца на 
възраст под 14 години, както в участващи-
те в проекта страни, така и в европейски 
мащаб. Въпреки това съществува тенден-
ция към увеличаване на този брой, като 
както училищата, така и нарастващ брой 
неправителствени организации (нПо) се 
ориентират или включват тази група в 
свои доброволчески иницитиви. съще-
ствуват четири опции за включване на 
деца под 14-годишна възраст като добро-
волци (Ellis, 1983). това са: индивидуално 
доброволчество, групи от деца, семейни 
екипи и несвързани интерпоколенчески 
екипи. По няколко думи за всяка опция:

 индивидуално доброволчество. При 
този вариант деца могат да бъдат на-
значени индивидуално на база на спе-
циалните им способности, които съот-
ветстват на определени нужди;

 групи от деца. При този вариант по-
вечето от отговорностите по набира-
не, организиране, супервизия и пр. на 
групата се носят от определен лидер 
- възрастен. Времето за обучение е на-
малено, а друга полза е, че членовете 
мотивират един друг. това е най-често 
срещаният случай на развитие на до-
броволчество в училище и върху него 
ще бъде фокусът на този материал; 

 семейни екипи. с нарастващата попу-
лярност на семейното доброволчество, 
много организации изграждат добро-
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волчески програми, които включват 
родители и техните деца. опцията се 
разраства, тъй като родителите имат 
ограничен период от време, за да пре-
карат заедно с децата си и винаги тър-
сят начини да използват това време 
креативно. теоретично този вариант 
най-лесно се управлява, защото включ-
ва допълнителен надзор на възрастен 
(родител). Много училища използват 
елементи от този подход при организи-
рани краткосрочни мероприятия; 

 несвързани интерпоколенчески екипи. 
тази интересна опция включва двойки 
доброволци от две различни възрас-
тови групи. Примери за такива екипи 
е сдвояване на малки деца с юноши 
или възрастни граждани с деца до за-
вършване на определена доброволче-
ска задача. тази опция е полезна и за 
максимизиране на надзора над детето, 
като същевременно позволява равен 
принос.

ДоБроВолческа ФилосоФия 
и ДоБроВолческа роля

Доброволците са важни за всяка органи-
зация, включително и училищната, защо-
то осигуряват чрез своите усилия принос 
към реализиране на нейната мисия. ето 
защо тя има задължение да инвестира в 
тяхното набиране, мотивиране, обучение, 
оценяване и в общественото признание на 
труда им, както и в ресурсите, необходи-
ми за развитие на доброволчеството.

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

В случай на доброволчество от деца под 

14 години очевидно опцията на сключване 
на формален писмен договор между двете 
страни – училище (организация) и добро-
волец (дете), отпада. Това не значи оба-
че, че не трябва да има никакви писмени 
регламенти, с които детето да е запоз-
нато, както и да е получено съгласието 
на неговия родител/наставник (също в 
писмена форма). както се вижда, едно е 
организацията да вижда ползата от разви-
тие на доброволчеството на деца, друго е 
да го приложи на практика. необходимо 
е да се адаптират съществуващите проце-
дури за работа с доброволци така, че те 
да станат подходящи за тази възрастова 
група. често несигурността на работата с 
деца е пречка на нПо да включват такива 
в техните програми за доброволци. Всъщ-
ност същите добри техники за управление 
важат за деца както при възрастни. основ-
ните им елементи, адресирани към едни-
те и другите, не се различават: набиране 
и селекция, ориентация, обучение, моти-
виране, супервизия и оценяване, подкре-
па и признание…

МотиВацията

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

има различни теории за мотивацията. спо-
ред едни независимо дали приемаме или 
не съществуването на алтруизма като мо-
тивиращ фактор, то много доброволци за-
явяват, че главната причина да се включат 
в доброволчески дейности е желанието да 
помагат на другите, без да очакват нищо 
в замяна. Противоположно на това обяс-
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нение, инструменталната теория казва, 
че човек е мотивиран да действа само ако 
нещо важно ще получи от това действие. 
според тази теория, преди да се ангажи-
ра с някаква дейност, доброволецът ще 
зададе няколко въпроса, чиито отговори 
ще му дадат информация за конкретните 
очаквания от тези дейности. ето защо тази 
теория предполага, че доброволците ид-
ват не само с желание да дават, но и с оч-
аквания нещо да получат. В някои случаи 
доброволците знаят точно какъв да бъде 
очакваният резултат. Понякога обаче до-
броволецът има само една идея, повече 
или по-малко ясна за възможните ползи от 
участие в доброволческа дейност. и в два-
та случая е също толкова важно очаквани-
ята да бъдат взаимно открити, изяснени, 
разбрани и приети - като отправна точка 
на ползотворни отношения между добро-
волците и организацията. 

освен теориите, които са базирани на въ-
трешен мотиватор (алтруизъм, лични оч-
аквания и т.н.), има професионалисти, 
които вярват, че на мотивацията може да 
бъде повлияно, може да бъде преобразу-
вана и модифицирана, особено когато ста-
ва въпрос за доброволчество на деца. По 
този начин, ако определено поведение, 
напр. вземане на участие като доброволец 
в събитие, което цели разрешаването на 
проблем в общността, е подкрепено, оку-
ражено, дори наградено, то тогава е много 
вероятно в бъдеще този доброволец да се 
включи отново. задачата на ръководителя 
е да намери най-добрия начин да насърчи 
доброволеца и винаги да оцени усилията 
му. тази теория ни учи колко е важно да 
прибягваме постоянно до думи и жестове 
на признателност и благодарност, това е 
най-лесният начин да се подчертае прино-
сът на доброволците. 

според теорията на извлечените нужди 
пък има три категории причини за човеш-
кото поведение: 

 нужда от себереализация: «искам да 
бъда най-добрият»; 

 нужда от принадлежност: «искам да 
бъда приет и да бъда обичан»; 

 нужда от сила: «искам да оказвам по-
ложително влияние върху нещата». 

най-често една от тези нужди е по-ши-
роко разпространена в даден момент и 
в определен контекст. ще добавим, че в 
тийнейджърска възраст тези мотивато-
ри са по-изразени, по-видими за опитния 
специалист, което подпомага правилното 
им използване.

каквато и да е тяхната мотивация да бъдат 
доброволци, към тях трябва да се отнася-
ме справедливо, да се чувстват полезни 
и оценени, да им бъдат давани задачи, 
съобразени с техните възможности. Всич-
ки тези неща, от които доброволецът се 
развива, ще го направят по-уверен, ще на-
трупа опит, ще се научи как да работи в 
екип, как да комуникира, да участва в из-
пълнение на проектите и тогава ще може 
да прилага наученото в бъдеще. 

какво би могло да мотивира едно дете да 
стане доброволец? хубаво е да си изясним 
този въпрос, преди да пристъпим към съз-
даването на доброволческия клуб. Преди 
всичко мотивиращ фактор е спецификата 
на самата дейност, ако тя е в полето на 
интересите му. В този смисъл добровол-
чеството може да бъде инструмент за про-
фесионално развитие или най-малкото за 
професионална ориентиране. освен сама-
та дейност има и много други мотивиращи 
фактори, които децата споделят:

  Предполага се, че училището ги сти-
мулира да участват в извънкласни дей-
ности;

  искат да научат за други млади хора 
със същите проблеми;
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  искат да бъдат различни от връстници-
те си, които не участват; 

  искат да развият нови интереси и нови 
умения;

  Възможности за работа в мрежа, за пъ-
тувания и интересни преживявания;

  чувство за полезност; 

  желание за създаване на нови връзки 
и нови приятелства; 

  усещането за принадлежност към гру-
па, кауза;

 Възможността да получат обществено 
признание и др.

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

ако трябва да обобщим - мотивиран е този 
доброволец, който е готов да извършва 
необходимата работа, приемайки прин-
ципите и ценностите на организацията и 
в рамките на дадените му насоки. Пове-
дението на хората е мотивирано, ако ра-
ботата удовлетворява техните нужди, ако 
вършат нещо продуктивно. Да мотивираме 
доброволец, означава да му позволим да 

удовлетвори мотивиращите го нужди по 
начин, който е ползотворен за каузата, но 
го задоволява и като личност.

наБиране и селекция

основното предизвикателство в процес на 
набиране е не само да бъдат привлечени 
достатъчно доброволци, но и това да са 
най-подходящите за дейността. за успеш-
ното организиране на кампания за наби-
ране на доброволци е абсолютно необхо-
димо да се направи оценка на потребно-
стите. Преди да се пристъпи към реалното 
набиране на доброволци, трябва да знаем: 

  какви дейности могат да развиват до-
броволците в рамките на доброволче-
ския клуб;

  как ще ги подкрепяме;

 какви са уменията и качествата, които 
доброволците е по-добре да притежа-
ват в контекста на конкретни дейности, 
които ще се реализират;

  какви са процедурите, с които те ще 
бъдат подбрани.

съществуват много причини защо трябва 
да се използват стратегии и техники при 
набирането на доброволци, ето само ня-
кои от тях:

  за да се изберат най-заинтересованите;

  за да се изберат най-добрите в дадена 
предметна област;

  Да се определят специфичните качест-
ва или умения, например познаването 
на програми за обработка на снимки, 
влдеенето на чужд език и т.н.;

  за по-лесно интегриране в групата или 
за сплотяване на групата;

  Да се изберат тези, които искат да раз-
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виват себе си, но също така и да до-
принесат за клуба, училището или ор-
ганизацията в същото време.

Практиката показва, че най-разпростране-
ните стратегии за набиране на добровол-
ци са: общ подбор, специфичен подбор, 
„концентричен“ подбор и подбор в затво-
рена система. ще ги разгледаме накратко.

общият подбор е стратегия, адресирана 
към широката публика. целта е да се под-
берат доброволци за дейности, за които 
не се изисква специални умения, или да 
се попълни организацията с доброволци, 
които могат да бъдат обучени за кратко 
време. 

специфичният подбор е стратегия за на-
биране на доброволци от избраната це-
лева група за изпълнение на специфични 
задачи. Посредством тази стратегия се 
набират доброволци за дейности, които 
изискват специални умения или позна-
ния. 

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

Подборът в затворена система е страте-
гия, която набира доброволци от затво-
рени системи, като училище, компания, 
военно поделение, професионална гру-
па, т.е. от всякакви групи, чиито членове 
често си взаимодействат и показват ви-
сока степен на идентификация с група-
та. тази стратегия за набиране включва 
създаването на култура на ангажираност 

сред членовете на тези групи, така че те 
да приемат доброволчеството като поло-
жително действие.

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

1.  споменете необходимостта (която се 
отнася до нещо, което съществува в 
обществото, а не само вътре в инсти-
туцията/организацията): каква е необ-
ходимостта, която доброволчеството 
може да посрещне?

2. описание на работата: какъв ще бъде 
конкретният и положителен резултат 
от доброволческата дейност?

3.  Премахнете страховете/подозренията 
- какви са и как да се преодолеят вся-
какви страхове и неодобрение по отно-
шение на доброволния труд?

4.  Представяне на предимствата: какви 
ще бъдат ползите за доброволците, ко-
ито ще се включат в тази дейност? как-
ви са предпочитанията и очакванията 
на групата, към която принадлежат? 
какво може да привлече/мотивира 
един потенциален доброволец?

независимо каква техника за набиране 
на доброволци ще ползвате (обяви, про-
моции, използване на други доброволци 
и пр.) посланието ви трябва да бъде ясно 
изразено, на разбираем за целевата група 
език, особено ако се отнася до деца. не 
поставяйте акцент върху думата доброво-
лец, това може да се превърне в пречка 
заради стереотипите в училище и в обще-
ството. глаголите в императивна форма 
придават динамика на посланието («Вклю-
чи се ...» «помогни за ...» «бъди част от 
...», «участвай в ...», «допринеси за ...», 
и т.н.). 
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ориентация и оБучение

ориентация е процес, по време на който 
доброволецът се запознава (ориентира) в 
новата за него среда, в която ще работи, 
в правилата и принципите на организаци-
ята. този процес е абсолютно задължите-
лен при работата с доброволци, без значе-
ние дали те ще работят дългосрочно или 
краткосрочно. 

обучението е инвестиция в доброволци-
те, насочена към развитието на умения 
и способности, за да си свършат работа-
та добре. тъй като средствата са винаги 
ограничени, трябва да бъде ясно за как-
во се обучават хората, какво всъщност 
трябва да свършат и какво обучение би 
било най-ефективно. Двата най-често 
срещани начина, по които се случва обу-
чението, са:

1) структурирани програми за обучение 
преди започване на работа като добро-
волец

2)  обучение на работното място в процеса 
на работата

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

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

Вие ще трябва да решите кой е най-ефек-
тивният начин за подготовката на добро-
волците, които да развият своите умения 
в рамките на наличните ресурси.

особено внимание по отношение на пре-
доставянето на ориентиране и обучение 
на деца е да се използват творчески на-
чини, за да се предаде цялата необходи-
ма информация, така че по-лесно един 
млад ум да я възприеме. Препоръчва се 
използване на малки групи, което насър-
чава участието и помага на ръководителя 
в опознаването на всяко дете. 

Друга техника е да се използват нагледни 
материали за ориентация и обучение, като 
визуални помощни средства - илюстратив-
ни плакати, комикси, видеозаписи. Дос-
тъпността на интернет в последните годи-
ни на различни устройства, включително 
на мобилни телефони, прави задачата по-
лесна и осъществима. Предоставянето на 
раздавателни материали също се насър-
чава, защото така децата да могат да раз-
ширяват информацията, представена им в 
презентациите. 

При ориентацията и обучението винаги 
трябват да се имат предвид възрастовите 
особености. Важно е да се помни, че деца-
та нямат устойчивостта на вниманието на 
възрастния. 

като имаме това предвид, ориентацията и 
обучението, което може да се направи в 
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по-обширен период от време за възраст-
ни, за деца не трябва да натхърля пове-
че от три часа на сесия. ако възрастните 
доброволци имат затруднения да седят на 
едно място продължителен период от вре-
ме, то при децата това е още по-трудно. В 
рамките на периода от два или три часа 
учебното време не трябва да надхвърля 45 
минути, а останалото да се ползва за по-
чивки, които да предоставят възможност 
да се освободи енергия и съживят учас-
тниците. 

Много ценно би било в процеса на ориен-
тация и обучение по подходящ начин да се 
включат и родителите. родителите тряб-
ва да разберат какво се очаква от децата 
им, за да се предотврати всякакво недо-
разумение по отношение на дейността на 
доброволците. това дава възможности на 
родителите да изразят загриженост или да 
задават въпроси. осигуряване на възмож-
ност за родителя да бъде напълно инфор-
миран прави по-лесно подписването на 
необходимото съгласие. 

тийМБилДинг

Въпреки че всички управленски задачи 
са важни, особено внимание трябва да 
се обърне на изграждане на екип, защото 
това е способността на хората да работят 
добре заедно и е от ключово значение за 
създаване на позитивна и ефективна ра-
ботна среда.

Дали изграждането на екипа ще става 
формално или неформално, Вие трябва да 
знаете дали се случва и да интервенира-
те, когато не се случва. ето няколко при-
мера за това как тиймбилдингът може да 
работи.

неформално Формално

създавайте прия-
телска атмосфера 
(не подценявайте 
това!)

ясни правила, 
регламентиращи 
различните роли, 
и това как те до-
принасят за общия 
успех

обядвате заедно, 
пиете чай заедно

редовни срещи на 
клуба по теми от 
общ интерес

сесии за консоли-
диране на екипа

организирате за-
едно някакво со-
циално събитие

специализирано 
обучение за тийм-
билдинг

чествайте специ-
ални събития като 
рождени дни или 
Международния 
ден на доброволе-
ца (5 декември)

ясни процедури 
в случай на кон-
фликт в екипа

суПерВизия

след като започне доброволческата дей-
ност, започва и една постоянна задача - да 
се наблюдава работата на доброволците, 
за което отговаря ръководителят на клу-
ба или друг подготвен професионалист 
(напр. в училище – училищният психолог 
или педагогическият съветник). той тряб-
ва да гарантира, че участието на децата в 
програмата върви гладко, работните цели 
се постигат навреме и при добро качест-
во, клубът е обединен и няма вътрешни 
конфликти. 

супервизията на доброволците може да 
се извършва непрекъснато, в течение на 
цялото време и/или на равни, по-големи 
интервали от време (периодично).

не всички доброволци изискват суперви-
зия от типа „на четири очи“. този тип су-
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первизия включва редовни срещи между 
супервизора и всеки доброволец, с който 
се обсъждат подробно всички проблеми, 
идентифицирани по време на супервизи-
ята. това е по-скъп начин от гледна точка 
на време и усилия. срещите за супервизия 
се полезни за:

  изграждане на отношения, основани на 
взаимно доверие и интересите на до-
броволеца;

  обсъждане на напредъка, постигнат от 
доброволеца в работата му;

  установяване на постигането на цели и 
мониторинг на дейността;

  изясняване и разрешаване на евенту-
алните възникнали проблеми;

  предоставяне на обратна връзка от 
страна на доброволеца;

  осигуряване на възможност на добро-
волеца да влияе чрез своето мнение 
върху дейността.

ръководството на доброволческия клуб 
е комплексен процес, който трябва да 
включва: планиране на работа чрез поре-
дица от задачи, даване на указания, подго-
товка на занятията, осигуряване на насър-
чение, засилване на чувството за успех, 
признаване на постиженията и решаване 
на проблемите. често срещано погрешно 
схващане по отношение на децата е, че 
те се нуждаят от постоянно наблюдение. 
Въпреки че това може да е вярно по отно-
шение на по-малките, то тийнейджърите 
са доста автономни, след като са обучени 
и свикнали със своите фунции. Децата са 
способни да оценят своя напредък, а не-
прекъснатата обратна връзка от връстни-
ците им ги държи в съответствие с поста-
вените задачи. това, разбира се, не озна-
чава, че детето не трябва да знае с кого да 
се свърже при възникнали въпроси или в 

случай на извънредна ситуация, но може 
да не е необходим постоянен надзор.

съществен момент също е да бъдем сигур-
ни, че лицето, което отговаря за работата 
и супервизията на децата доброволци, е 
възприемчиво към идеята за добровол-
чество от страна на деца и се радва на са-
мите деца. катастрофален ще е резулта-
тът, ако един ръководител не се радва да 
работи с деца или не е възприемчив към 
идеята за включване на деца като добро-
волци. Децата често са чувствителни към 
това, което възрастните им казват, и би 
било вредно, ако информацията не е била 
предадена внимателно. В допълнение, 
гъвкавостта е също важна характеристика 
и силно препоръчителна, когато се рабо-
ти с деца доброволци, защото те често се 
нуждаят от повече възможности и свобода 
да упражняват своята креативност и идеи.

жалБи

организацията трябва да насърчава из-
граждането на отворена и честна атмос-
фера, в която всеки проблем, оплакване, 
предложение или въпрос намира адекват-
на и навременна реакция. ако доброволец 
има проблем с възложена задача или във 
взаимодействието си с друг доброволец 
или член на персонала, ръководителят на 
организацията трябва да бъде информи-
ран. организацията е задължена да поло-
жи всяко необходимо усилие, за да реши 
жалбата конфиденциално, справедливо и 
навреме.

Признание и награжДаВане

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

награждаване е процес на публично и 
формално изразяване на благодарност 
към доброволеца за неговия принос. оказ-
ването на признание за работата на добро-
волеца може да се прави ежедневно. наг-
раждаването на доброволците е типично 
за края на изминал период или в случаите 
на по-дългосрочна доброволческа служба 
в края на всяка календарна година.

В допълнение към признаването и награж-
даването на децата доброволци в рамките 
на една организация или училище има и 
възможности това да стане извън тях. но-
минирането на деца за награждаване от 
други организации или представянето на 
постиженията им в медиите са други ме-
тоди, за да се зачетат усилията на добро-
волците. 

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

Другите методи могат да бъдат:

 сертифициране на доброволното учас-
тие

 запис в CV на доброволеца

 награда за участие

 Препоръчително писмо при кандидат-
стване за стипендия 

 Даване на статут на представител или 
на говорител на организацията/клуба

 Включване в международни срещи или 
проекти на училището

 Привилегирован достъп до ресурси на 
училището (примерно до спортния са-
лон)

 Включване като съветник или с право 
на глас в органи на ученическото само-
управление и др.

ДокуМентиране на 
ДоБроВолческия труД 

Документирането на положените часо-
ве доброволен труд от всеки доброволец 
е добър начин за обективно измерване 
на неговото участие. това може да става 
със специална книжка или дневник на до-
броволеца, както и по друг начин. някои 
организации сертифицират доброволното 
участие в зависимост от часовете положен 
доброволен труд (например при 50 или 
100 часа).

интегриране на 
ДоБроВолчестВото  
В училище

Макар че за развитието на добровол-
чеството в училище често са необходи-
ми допълнителни ресурси и усилия, има 
резерви и в самата училищна система за 
това. така например обучението на до-
броволците, а понякога и част от работата 
им, могат да бъдат интегрирани в учебния 
процес. сега, когато повечето учебни про-
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грами позволяват известна гъвкавост, не 
е невъзможно часовете например по ин-
формационни технологии да се ползват за 
изготвяне на брошури или рекламни мате-
риали, свързани с някакво доброволческо 
събитие или по английски език – за превод 
на такива материали, часовете по трудо-
во обучение – за изработване на къщички 
за птици по екологическа инициатива и 
така нататък. слабост на образователна-
та система е да не се свързва обучението 
с практиката, а доброволчеството в това 
отношение дава чудесни възможности. от 
интегрирането му в учебния процес пече-
лят и двете страни – децата виждат ясно 
смисъла от обучението си, а учителите по-
стигат по-лесно дидактическите си цели. 
същевременно такъв подход доприна-
ся и за изграждане на истинска училищ-
на общност, споделяща общи ценности и 
стремежи. ръководителят на доброволче-
ския клуб по защита от бедствия и аварии, 
колкото и да е подготвен, неминуемо ще 
изпита определени дефицити на знания 
и умения в една област, в която си дават 
среща различни учебни дисциплини, как-
то природо-научни, така и технически или 
обществени. В такава ситуация училище-
то би могло да действа като университет 
и да предложи специализирана помощ 
чрез съответните преподаватели. затова 
е препръчително клубът да не се възпри-
ема като изолирана и затворена система, 
а като обща кауза, включваща всички на-
лични образователни и други ресурси, с 
които училището разполага.

заключение

Младите хора са най-ценният източник 
на доброволчество в обществото днес. 
за съжаление децата на възраст под че-
тиринадесет са значително по-неизполз-

ван ресурс в това отношение. Важно е да 
се насърчава и утвърждава традицията 
на доброволчеството сред тях. с участи-
ето си в доброволчески дейности децата 
преживяват удоволствие и имат и други 
ползи, които са в резултат от това, че по-
магат на другите. някои от ползите, кои-
то те получават в резултат на добровол-
чеството, може да бъдат: възможност за 
обучение, развитие на социални и граж-
дански умения. когато доброволчеството 
става интегрална част от живота на детето 
в ранна възраст, то добавя важно измере-
ние в процеса на израстването и в крайна 
сметка оформя възрастния, който детето 
ще стане.

Децата в този материал се разглеждат не 
като обект, а като субект на грижи. тази 
концепция трябва да стане водеща, като 
резултат от нарастването броя на програ-
мите за обучение чрез правене (включи-
телно чрез обслужване) на интеграцион-
ните програми, както и на тези, ориен-
тирани към семейството. Друго усилие, 
което би допринесло за увеличаване на 
броя на децата доброволци, е нараства-
нето на броя на младежките организации 
и други доброволчески структури (вкл. в 
училище). очевидно е, че чрез увелича-
ване на възможностите за доброволчество 
от деца, то и броят деца, участващи в про-
екти за услуги, също ще се увеличи. ето 
защо е важно координаторите да владе-
ят подходящи техники за управление, за 
да се включат ефективно деца в техните 
програми за доброволци. Проблемите на 
управлението като обучение и ориентира-
не, наблюдение и признание са само ня-
кои от основните въпроси, които трябва да 
се вземат предвид при разработването на 
програма за доброволци, предназначени 
за деца.
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Приложения

Доброволчество - доброволно приемане 
на задълженията по предоставяне на без-
възмезден труд в обществена полза;

Доброволци - ученици, извършващи дей-
ности под формата на безвъзмезден труд 
в обществена полза;

Безвъзмезден труд – труд, който не се за-
плаща.

II. цели и заДачи.

цели: Формиране на знания и умения за 
защита от природни и причинени от чове-
ка бедствия и аварии; развитие на добро-
волчеството в тази посока и изграждане 
на позитивни ценности в младежката кул-
тура.

задачи:

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

 развитие на морални качества чрез до-
броволен труд в полза на обществото;

 Привличане на учениците за решаване 
на социално значими проблеми;

 развитие на позитивната мотивация на 
учениците и превенция на социални 
рискове;

 насърчаване на връзките на училище-
то с факторите на социалната среда и 
отваряне на образователния процес; 
развитие на неформално образование; 

 Подготовка на младежки лидери;

 Формиране на социални умения у уче-
ниците;

а1.ПриМерен ПраВилник на 
ДоБроВолческия клуБ  
В училище

настоящият правилник регламентира до-
броволческата дейност на учениците от 
клуб „….“ В училище ……

I. оБщи Положения.

1.1. Доброволчески клуб „…“ е училищно 
обединение от млади доброволци за уча-
стие в творчески, социално полезни и со-
циално значими дейности и в частност за 
защита от бедствия и аварии.

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

1.2. клубът е създаден и функционира въз 
основа на доброволното участие и равен-
ството на своите членове.

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

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

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

1.6. ключови термини, използвани в Пра-
вилника:
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 Професионална ориентация;

 смислено организиране на свободното 
време на учениците;

 развитие на креативността, натрупва-
не на необходимия опит и развитие на 
умения за изпълнение на техни собст-
вени идеи, проекти и др.

III. ВоДещите ПринциПи на Дейността 
на клуБа:

 Доброволност - никой не може да бъде 
принуден да действа като доброволец, 
доброволец се става само по собствена 
воля;

 Безвъзмездност – доброволческата 
служба е безплатна;

 отговорност - доброволецът, който се 
ангажира с определена работа, поема 
лична отговорност за нейното качестве-
но изпълнение и довеждането й до край;

 уважение – доброволците уважават 
достойнството, особеностите и култу-
рата на всички хора;

 равнопоставеност - доброволците при-
знават равните възможности за учас-
тие във всяка колективна дейност;

 самостоятелност - доброволците при-
знават, че доброволните дейности до-
принасят за тяхното личностно разви-
тие, придобиване нови знания и уме-
ния, демонстриране на способности и 
възможности за себереализация.

IV. осноВни Дейности на клуБа:

 обучение;

 Доброволчески акции;

 Провеждане на състезания;

 развитие на мрежови инициативи;

 …

V. ПраВа и заДЪлжения на ДоБроВол-
ците

5.1. Доброволецът има право:

 Доброволно да се присъедини към до-
броволческия клуб;

 Да осъществява дейността си в съот-
ветствие със своите стремежи, способ-
ности и потребности;

 Да прави предложения при обсъжда-
нето на формите и методите за изпъл-
нение на доброволческите дейности и 
свободно да изразява мнението си;

 на адекватна ориентация и обучение, 
за да се осигури ефективно добровол-
чество; 

 на подкрепа от ръководителя на клуба 
и безвъзмезден достъп до ресурси, не-
обходими за дейността му; 

 на смислен и носещ признание добро-
волчески опит; 

 на признание за своя принос;

 Да използва атрибути и символи на 
клуба; 

 Доброволно да напусне доброволче-
ския клуб.

5.2. Доброволецът трябва:

 Да придобива знания и развива умения 
чрез ориентация и обучение; 

 Да познава и спазва целите, задачите 
и принципите на работа в доброволче-
ския клуб, вкл. и този Правилник;

 Да изпълнява нарежданията на ръко-
водителя на клуба, както и да отчита 
дейността си пред него; 
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 Да използва ресурсите на клуба един-
ствено по предназначение;

 Да пази и работи за доброто име на 
клуба; 

 Да предостави достатъчна и навремен-
на информация относно края на добро-
волческата си служба.

VI. насърчаване и награждаване на добро-
волците.

 обявяване на благодарност пред чле-
новете на клуба или пред училището;

 награждаване с грамоти за постиже-
ния;

 награждаване с предметни награди;

 Предоставяне на привилегирован дос-
тъп до ресурси на клуба или училището;

 Включване в международни проекти и 
др.

а2.как Да организираМе 
срещи за суПерВизия 

Подготовка на срещите: 

 установяване на честотата и продъл-
жителността на срещите;

 намерете подходящо място (тихо, без 
да Ви прекъсват);

 избягвайте да отменяте срещи или да 
ги отлагате, защото рискувате да из-
пратите негативни послания;

 определете въпросите, които се нуж-
даят от супервизия – какво да бъде 
дискутирано на тези срещи и какво да 
не бъде (например лични проблеми);

 уточнете заедно с доброволците днев-
ния ред на срещите и кои въпроси да 

присъстват в него, както и специфич-
ните аспекти на срещите или аспе-
ктите, които те искат да дискутират в 
това време (уверете се, че не само Вие 
упражнявате контрол върху дневния 
ред);

 уточнете кое е конфиденциално и кое 
не е в отношенията Ви с доброволците. 
Повечето от въпросите ще са повери-
телни, но понякога някои въпроси, ко-
ито са съобщени по време на суперви-
зията, ще бъдат предоставени на други 
доброволци също. 

По време на срещата: 

 започнете и завършете срещата навре-
ме, опитайте се да не удължавате оп-
ределеното време;

 слушайте внимателно какво доброво-
лецът има да каже, използвайте умени-
ята си за активно слушане (включител-
но езика на тялото), за да покажете, че 
се интересувате и разбирате какво Ви 
се съобщава;

 обсъдете извършените задачи от по-
следната супервизия и поставете цели 
за следващия период;

 определете всички текущи и бъдещи 
нужди от обучение;

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

 идентифицирайте всички потенциални 
проблеми и намерете подходящите ре-
шения;

 уверете се, че всяка обратна връзка, 
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която давате на доброволеца, е кон-
структивна и насочена към проблема 
- ако трябва да го критикувате, но да 
стане ясно за какво го правите; разбе-
рете мнението на доброволеца относно 
проблема и се опитайте да му помогне-
те да намери начин за подобряване на 
работата си;

 Бъдете отворени за мненията на до-
броволците и за всички критики и забе-
лежки към Вас или към организацията 
като цяло;

 избягвайте прекомерната супервизия 
на доброволците или вечно да им се 
карате;

 опитайте се да изясните, че вашата 
роля е да ги контролирате/координи-
рате, а не да им бъдете приятел; това 
не означава, че срещите за супервизии 
трябва да са прекалено формални или 
неприятелски;

 не забравяйте да хвалите доброволци-
те при постигнат успех. Поставете ак-
цент върху факти, а не върху човек и 
се съсредоточете върху напредъка по 
отношение на конкретни цели, а не на 
хвалбите като цяло.

след срещата: 

 отбележете всеки въпрос, който тряб-
ва да бъде дискутиран на следващата 
среща;

 напишете кратък доклад за това, което 
сте разгледали на срещата, както и за-
ключенията и взетите решения, вклю-
чително и бъдещите цели; не забра-
вяйте да дадете на доброволеца копие 
от този кратък доклад;

 не забравяйте да благодарите на до-
броволците за работата, която са из-
вършили, и насрочете следващата 
среща!
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норМатиВни ДокуМенти
в помощ на планиране на дейностите  

по защита от бедствия и аварии в училище  
и управление на риска при Бак 

„инцидент“ е непредвидимо или трудно 
прогнозируемо, ограничено по време и 
пространство действие, с висока интен-
зивност на сили или вследствие на чо-
вешка дейност, застрашаващо живота или 
здравето на хора, имуществото или окол-
ната среда. 

„авария“ е инцидент от голям мащаб, 
включващ пътища, магистрали и възду-
шен трафик, пожар, разрушаване на хи-
дротехнически съоръжения, инциденти, 
причинени от дейности в морето, ядрени 
инциденти и други екологични и промиш-
лени аварии, причинени от дейности или 
действия на човека. 

„Промишлена авария“ е внезапна техно-
логична повреда на машини, съоръжения 
и агрегати или извършване на дейности 
с рискови вещества и материали в про-
изводството, обработката, използването, 
съхраняването, натоварването, транспор-
та или продажбата, когато това води до 
опасност за живота или здравето на хора, 
животни, имущество или околната среда. 

2. Стихийни природни бедствия. Пожар 
в сградата на училището. Тероризъм и 
катастрофи. 

различни процеси и явления (геофизични 
и физични) в живата и неживата материя 
на земята, които за известен период от 
време увеличават многократно скоростта 
на развитието си, се наричат екологични 
катастрофи или стихийни природни бед-
ствия. 

Теоретични основи на защита на на
селението при възникване на природ
ни бедствия, извънредни ситуации и 
организация и дейност на органите на 
„Пожарна безопасност и защита на на
селението“. 

1. Актуализиране на понятията: про-
мишлени аварии, природни бедствия, 
пожар, терористични атаки, катастро-
фи и др. 

Според закона за защита при бедствия 

(Изм. и доп. ДВ. бр. 51 от 05.07.2016 г.)

„Бедствие“ е значително нарушаване на 
нормалното функциониране на общество-
то, предизвикано от природни явления и/
или от човешка дейност и водещо до нега-
тивни последици за живота или здравето 
на населението, имуществото, икономи-
ката и за околната среда, предотвратява-
нето, овладяването и преодоляването на 
което надхвърля капацитета на системата 
за обслужване на обичайните дейности по 
защита на обществото. 

„Природни явления“ са явления с гео-
ложки, хидрометеорологичен и биоло-
гичен произход, като земетресения, на-
воднения, движения на маси (свлачища, 
кално-каменни порои, лавини), бури, гра-
душки, големи снежни натрупвания, зам-
ръзвания, суши, горски пожари, масови 
заболявания от епидемичен и епизодичен 
характер, нашествия на вредители и други 
подобни, причинени от природни сили. 
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термините „природни бедствия“ и „еко-
логични катастрофи“ се дефинират като: 
всяко изменение на параметрите на об-
кръжаващата ни среда, което застрашава 
здравето, живота, имуществото и дей-
ността ни и влияе неблагоприятно върху 
околната среда. тук се има предвид, че се 
разглеждат отрицателни явления и проце-
си само от природен произход и че бед-
ствието е с по-ниска степен на опасност и 
нанася по-малко щети. 1

Природното бедствие е природно явле-
ние, неподлежащо на контрол от чове-
ка. Възможно е едно бедствие да породи 
друго. Всяко бедствие води до значител-
ни човешки и/или материални загуби за 
обществото. размерът на загубите зависи 
от подготвеността на хората да реагират 
адекватно на бедствието. В застрашените 
райони голяма част от бедствията могат 
да бъдат предотвратени чрез специализи-
рани мероприятия и дейности за защита 
на населението. 

Стихийните бедствия са непредсказуеми 
катастрофични природни процеси и явле-
ния, които разрушават природата, нанасят 
материални щети и вземат човешки жертви. 

стихийните природни бедствия по харак-
тера на проявлението си са твърде раз-
лични. такива видове бедствия са: 

 геологични бедствия – земетресе-
ние, вулканично изригване, свлачище, 
обилни снеговалежи, лавина, поле-
дици, тропически циклони -урагани/
тайфуни/торнадо, гръмотевични 
бури, смерч и силни ветрове, градуш-
ки, суша;

 водни бедствия – наводнение, цунами 
(гигантски морски вълни);

 огнени бедствия – пожар, гръмотеви-
ца/мълния;

1 Пак там, с. 28

 ентомологични бедствия – прелитане 
(нашествие) на огромни ята скакал-
ци, размножаване на гъсеници, пепе-
руди, комари и пр. 

освен като природно бедствие пожарите 
възникват с участието на човека. Много 
човешки дейности водят към причинява-
нето на пожари. 

Пожарът е горене, разпространяващо се 
без контрол във времето и пространство-
то, характеризиращо се с отделяне на то-
плина, придружено с дим или пламъци, 
или и двете (БДс ISO 8421-1). Пожарът е 
сложен комплекс от физико-химични яв-
ления, в основата на които лежат неста-
ционарни, т. е. изменящи се във времето 
процеси на горене, топло и масообмен. 
Пожарът е неконтролирано горене, което 
заплашва човешкия живот и здраве, мате-
риални ценности или природната среда. 
Пожарът може да бъде инцидентен или 
умишлено предизвикан (палеж) с цел са-
ботаж или в резултат на пиромания, или е 
причинен нежелано. 2

Пожарът е извънредна ситуация, свърза-
на с неконтролирано горене, което нанася 
големи и често непредвидими щети. за да 
има процес на горене, трябва да са нали-
це три предпоставки: наличие на горими 
материали, кислород за поддържане на 
горенето и източник на запалване. Всички 
мерки за пожарна безопасност (правила, 
норми и др. ) са основани на елиминира-
не на една от тези три предпоставки и на-
маляване влиянието на опасните фактори 
с цел запазване на здравето и живота на 
хората. 

не само откритият огън може да бъде из-
точник на запалване, а и нагрети пред-
мети над температурата на запалване на 

2 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80
%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_
%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%
D0%B8%D0%B5 (23. 08. 2016)
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дадено вещество (материал). чрез проце-
са на топлопренасяне запалване може да 
възникне в място (помещение), което не е 
в съседство с източника на топлина. 

често опасните въздействия на пожара 
върху човешкия организъм се подценяват. 
те са резултат не само от високата темпе-
ратура, а най-вече от отделяните токсич-
ни продукти при горенето на синтетични 
материали, използвани в бита. 

за постигане на добро качеството на жи-
вот е необходимо да се прилагат мерки 
за осигуряване на пожарна безопасност в 
дома и в работната среда (до привеждане-
то и в съответствие с правилата и нормите 
за пожарна безопасност). отговорност за 
осигуряване на пожарна безопасност има 
всеки гражданин. нарушаването на мер-
ките освен големите загуби на дом, иму-
щество и ценности може да застраши жи-
вота на най-близките хора. 

Противопожарната култура е комплекс 
от знания за мерките за предотвратява-
не на пожар, пожароопасните свойства на 
веществата и материалите, поведението 
на хората при пожар, умения за работа с 
пожарогасителни уреди. Формирането на 
противопожарна култура трябва да запо-
чне от ранна детска възраст, за което от 
голямо значение е личният пример на въз-
растните.3

В началото на ххI век тероризмът продъл-
жава да е безполезно оръжие за директно 
сваляне на правителства, но през послед-
ните години той се разви и се превърна в 
доста гъвкав инструмент за постигане на 
други цели, като провокацията и сплаш-
ването. тероризмът се появява, когато 
обществото преживява дълбока криза, на 
първо място криза на идеологията и дър-

3 http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf//0/
A93FE85F8BCA323EC2257AC5003370F9/$FILE/
Пожарна безопасност - Мерки за предотвра-
тяване на пожари.pdf (20. 08. 2016)

жавно-правната система. терминът „теро-
ризъм“ произлиза от френската дума ter-
rorisme, която е на основата на латинския 
глагол terrere (карам да трепери) и deter-
rere (карам да трепери от). През 1795 г. 
този термин е използван от якобинците, за 
да обосноват използването на терора като 
инструмент за постигане на политически 
цели по време на Великата френска рево-
люция. 

очевидно е, че „тероризмът“ е политиче-
ско мотивирано насилие. 

той може да бъде представен от следните 
елементи – цел, средства, обекти. 

Целта, преследвана от терористите, е ви-
наги политическа. чрез дейността те се 
стремят да подкопаят политическите ус-
тои в страните, където извършват насил-
ствена дейност. 

Средствата, използвани от терористите, 
са насилие или заплаха за използване на 
насилие. тези средства се използват в за-
висимост от конкретните цели на всеки 
отделен терористичен акт. 

Обектите на терористичните актове са 
хора, превозни средства и сгради, при ко-
ето разрушенията са огромни, а човешки-
те жертви – многобройни. с това се цели 
да се формира страх и паника сред опре-
делени категории от населението или ця-
лото население. 

В международноправен аспект тероризмът 
все още няма точна и единна дефиниция. 
това се дължи на спецификата на антите-
рористичните действия в различни държа-
ви и тяхното законодателство, регламен-
тиращо борбата с тероризма. от дефини-
циите, възприети от законодателството на 
различни европейски държави и на съе-
динените щати, е ясно, че тероризмът се 
изразява в насилие или заплаха с насилие 
за създаване на затруднения (отмъщение) 
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или ликвидиране на съществуващата дър-
жавна власт и форма на управление. от 
посоченото може да се изведе следното 
работно определение за тероризъм. 

тероризмът е извършване на противо-
правни наказуеми деяния, представлява-
щи акт на насилие, които чрез поставяне 
в опасност на човешки животи и унищожа-
ване на материални обекти имат за цел да 
повлияят на държавната политика. 

Други компоненти, разкриващи същността 
на тероризма като цяло, са терористичната 
организация и терористичната дейност. 4

Пътнотранспортните катастрофи са обосо-
бена категория кризисни ситуации, които 
могат да причинят смъртта на много хора. 
за съжаление те са част от ежедневието 
ни и възможността човек да загине при 
катастрофа е много по-голяма, отколкото 
при природни бедствия. 

запомнете: Първите 5-6 минути са от ре-
шаващо значение за спасяване на живо-
та на пострадалите. 

При автопроизшествие започнете със 
спасяване на хората! известете сектор 
кат „Пътна полиция“ и центъра за спешна 
медицинска помощ, спрете преминаващи-
те коли и поискайте помощ. 

опитайте се да оцените състоянието на 
пострадалите и степенувайте по важност 
действията си. 

Преди всичко установете дали има:
нараняване с обилно кръвотечение. 
наличие на самостоятелно дишане. 
запазена сърдечна дейност. 
счупени кости и признаци на други 
тежки увреждания. 

4 Драголов, Д., ст. стефанов, М. колев и др. 
защита на населението от аварии, природни 
бедствия и опазване на околната среда. уи 
„св. св. кирил и Методий“. Велико търново. 
2007. с. 121-123

ако обстоятелствата налагат, пренесете 
пострадалия, поставен върху твърда под-
ложка (дъска), на безопасно място. Пазете 
гръбнака и избягвайте резките движения. 

не допускайте при изнасяне на пострада-
лия от автомобила да бъде теглен за гла-
вата или крайниците, защото е възможно 
да му бъдат нанесени допълнителни, фа-
тални за живота му травми. ако поради 
опасност от пожар или други съображения 
се налага да пренесете пострадалите на 
по-голямо разстояние, направете го много 
внимателно. 

При липса на дишане осигурете свобо
ден дихателен път чрез:

извиване на главата максимално назад - 
внимавайте за счупени шийни прешлени. 

отворете устата чрез повдигане и изтласк-
ване на долната челюст напред с пръстите 
на двете ръце, а с палците упражнете на-
тиск върху брадата на пострадалия. 

огледайте устната кухина и при наличие 
на чужди тела или счупени зъби (протези 
и други) почистете с пръст, увит с марля 
или чиста кърпа. ако дишането не се въз-
станови, започнете незабавно изкуствено 
дишане по метода „уста в уста“ или с апа-
рат за изкуствено дишане с честота 16-18 
пъти в минута. 5

3. Запознаване с основните задълже-
ния на органите на ръководство на ГД 
„Пожарна безопасност и защита на на-
селението“ (ГДПБЗН). Формирования за 
провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-спасителни дейности. 

историческото развитие на съвременната 
структура главна дирекция „Пожарна без-
опасност и защита на населението“ (гД-
ПБзн) към МВр на рБ има над стогодишна 

5 http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/1747 
(20. 08. 2016)
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история. като национална специализира-
на служба и дирекция на МВр с интегриран 
профил съществува от началото на 2011 г. 
тя съхранява своя генезис да бъде в по-
мощ и защита на населението при пожари, 
природни бедствия, промишлени аварии, 
терористични актове и пр. в мирно време. 
това ни дава основание да проследим на-
кратко възникването и историческото раз-
витие на двете организации „гражданска 
защита“ и „Пожарна безопасност и спа-
сяване“ в контекста на приноса и дости-
женията, които имат за защита на населе-
нието в борбата с пожарите, природните 
стихии, авариите, катастрофите и извън-
редните ситуации, сравними с развитите 
европейски държави. 

на 18 юли 1936 г. цар Борис III с указ № 310 
утвърждава Правилник (наредба-закон) за 
противовъздушната и химическа защита 
на населението в царство България. раз-
работени са правилници и инструкции, с 
което се установяват задълженията и от-
говорностите на работещите в държавната 
служба. 

През 1946 г. по времето на комунизма у 
нас управлението „Противовъздушна и хи-
мическа защита“ е преименувано на „Про-
тивовъздушна и противохимическа отбра-
на“, съкратено ПВхо. 

През 1962 г. централното управление на 
Местната противовъздушна отбрана е пре-
именувано с указ № 252 на Мс на нрБ в 
„гражданска отбрана“. 

гражданска отбрана е държавна органи-
зация, която защитава населението при 
бедствия, евакуация, операции при во-
енни атаки, военновременни отбранител-
ни дейности и пр. По време на студената 
война като организация притежава водещ 
ресурс за военна отбрана на нацията. Ши-
роко се разпространява в соцлагера за за-
щита на гражданите при военни действия 
и заплахи за използване на ядрено оръжие 

(оръжие за масово поразяване и унищо-
жение). разглежда се като част от общата 
политика на държавата за подготовка на 
населението за отбрана при военни напа-
дения и обявяване на военно положение. 
оптимизирана е система от общодържав-
ни отбранителни мероприятия. създаден 
е щаб на гражданска отбрана и са били 
организирани отбранителни отряди (пара-
военни формирования) като част от воен-
ните сили. 

Държавната служба е подчинена директ-
но на Министерски съвет. През 1971 г. 
„гражданска отбрана“ като организация е 
преведена в непосредствено подчинение 
на министъра на отбраната. 

През 70-те години на хх век е възложе-
но на „гражданска отбрана“ като допъл-
нителна дейност защита на населението 
и предотвратяване и ограничаване на по-
следствията от природни бедствия и про-
мишлени (производствени) аварии. 

след политическите промени, настъпили 
в страната (10 ноември 1989 г.), и прехо-
да на България към демокрация и пазарна 
икономика държавната служба „граждан-
ска отбрана“ започва едно непрекъснато 
реформиране и преструктуриране като 
организация. тя преминава през свое-
образни етапи на своето съществуване и 
промени в своите специализирани струк-
тури с различна подчиненост и наимено-
вания. 

През 1991 г. „гражданска отбрана“ е пре-
именувана в управление „гражданска за-
щита“ с решение № 419 на Министерски 
съвет от 04.12.1991 г. и с последваща за-
повед № 57 от 04.03.1992 г. на министъра 
на отбраната. 

гражданска защита е национална служба 
за защита на населението и материални 
културни ценности при бедствия, аварии, 
терористични атаки и пр. в мирни времена.
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гражданска защита като организация и 
формирование се явява наследник на дър-
жавната служба „гражданска отбрана“. 
„гражданска защита“ като организация 
остава на подчинение на Министерството 
на отбраната. основните функции и дей-
ност се съсредоточават върху защита на 
населението при бедствия, аварии и ка-
тастрофи и провеждане на спасителни 
работи и неотложни аварийно-спасителни 
и възстановителни дейности. През 1992 г. 
са създадени първите пет професионални 
щатни формирования за недопускане, на-
маляване на вредните последствия и про-
веждане на защитни операции при възник-
ване на извънредни ситуации. През 2006 г. 
щатните формирования се увеличават на 
16, а през 2009 г. те вече са 31. 

През 2000 г. управление „гражданска за-
щита“ със заповед на министъра на от-
браната от 24.03.2000 г. е преименувано в 
служба „гражданска защита“ и остава на 
подчинение към Министерството на отбра-
ната. от 01.05.2000 г. службата „граждан-
ска защита“ е девоенизирана със заповед 
Мз № ох-215 от 23.03.2000 г. 

на 01.01.2011 г. главна дирекция „граж-
данска защита“ при МВр е закрита. създа-
ва се главна дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението“ към МВр 
на рБ. 

През 1878 г. в софия е създадена една 
от първите пожарни команди в страна-
та. на заседание на общинския съвет на 
25.06.1878 г. е разгледан въпросът за спе-
циалното набавяне на необходимите про-
тивопожарни съоръжения за пожарната 
команда. 

след освобождението на България на об-
щините се възлага отговорността да орга-
низират обществени организации за про-
тивопожарна охрана на селищата. Поради 
липса на средства за назначаване на щат-
ни пожарникари се задължават граждани-

те да участват при гасенето на пожар. 

През 1883 г. народното събрание приема 
първия за страната „закон за пожарите по 
селата, махалите и по-малките градове“, 
обнародван в Държавен вестник бр. 136 
от 1883 г. собствениците на работилни-
ци, фабрики и тези на земи се задължават 
според закона да се грижат за пожарога-
сенето на използваните земи, фабрики и 
сгради. 

През 1924 г. се създава службата „Пожар-
но дело“ в страната. това е дело на укра-
инеца юрий захарчук, който приживе си 
спечелва прозвището „рицар на огнебор-
ската чест“ и лично ръководи акциите на 
столичната пожарна команда. 

след 1944 г. настъпва административна 
и структурна промяна и реорганизация 
на противопожарната охрана у нас. Пред-
приети са законодателни и организаци-
онно-структурни промени, съставени са 
основни нормативни актове регламенти-
ращи противопожарната защита на насе-
лението. изграждат се първите сгради за 
нуждите на противопожарните служби в 
страната. 

През 1946 г. е приет закон за противопо-
жарната защита (зПз), с който се налага 
одържавяване на противопожарната охра-
на. началник на отдел „Противопожарна 
охрана“ при МВр за периода 1944 - 1951 г. 
е генерал-майор Бою Божков. През 1951 г. 
генералът е обвинен в шпионска дейност 
и заедно с още двама главни обвиняеми 
народният съд го осъжда на смъртна при-
съда, която е изпълнена на 14. 01.1953 г. 

През 1979 г. е издаден закон за противо-
пожарната охрана. отменен е през 1997 г. 
със закона за МВр (обнародван в Държавен 
вестник, бр. 122 от 19.12.1997 г.). 

Периодът от 1980 г. до 1989 г. се извърш-
ва цялостно техническо превъоръжаване 
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с противопожарна техника (навлизат мо-
дерни за времето си автомобили за ком-
бинирано и водопенно пожарогасене, 
автомеханични стълби, противопожарни 
помпени станции и др.) в структурните 
звена на противопожарната охрана. тази 
специализирана техника продължава да 
се използва и понастоящем и е основен 
елемент от базисната инфраструктура на 
нсПБзн - МВр. 

след 1989 г. – периода на демократични-
те промени у нас и прехода към пазарни 
отношения, се извършват сложни проме-
ни в системата на пожарната безопасност. 
актуализира се нормативната уредба за 
упражнявания държавен противопожарен 
контрол с изискванията за осигуряването 
на пожарната безопасност. 

През 1997 г. е приет новият закон за МВр 
и национална служба „Пожарна и ава-
рийна безопасност“ към МВр започва да 
отговаря пряко в страната за аварийно-
спасителната дейност. на тази служба 
се възлагат функциите за извършване и 
оказване на първа помощ на пострадали 
и транспортирането им до болничните за-
ведения. това налага обновяване на съ-
ществуващата базисна инфраструктура 
на службата с нова специализирана тех-
ника, уреди и съоръжения за подготовка 
на кадровия състав. 

През 2006 г. Народното събрание на РБ 
приема новия закон за мвР. обнародван 
в Държавен вестник, бр. 17 от 24.02.2006 
г., с който се преименува организацията в 
Национална служба „Пожарна безопас
ност и защита на населението“ (НСПБ
ЗН). тя се конкретизира като специализи-
рана служба в системата на МВр за пожарна 
безопасност и защита на населението при 
пожари, бедствия, аварии и катастрофи, 
която осъществява дейността си самосто-
ятелно или съвместно с други държавни 
органи, организации и граждани. 

Главна дирекция „Пожарна безопас
ност и защита на населението“ е на-
ционална специализирана структура на 
МВР. нейните основни отговорности са 
свързани с осигуряване на пожарна безо-
пасност, защита и спасяване на населени-
ето при Бак. 

Промените при създаването на главна ди-
рекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението“ са извършени съгласно 
измененията в закона за изменение и до-
пълнение на закона на Министерството на 
вътрешните работи (МВр). измененията са 
обнародвани в Държавен вестник, бр. 88 
от 09.11.2010 г. 

според закона Главна дирекция „Пожар-
на безопасност и спасяване“ и Главна 
дирекция „Гражданска защита“ се обе-
диняват и се преименуват в Главна ди-
рекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението“. Функциите на закритата 
главна дирекция „гражданска защита“ се 
поемат от новата организация към МВр. 

През 2015 г. е издадена наредба № 8121з-
1006 от 24.08.2015 г. (в сила от 01.09.2015 
г.) за реда за осъществяване на пожарога-
сителната и спасителната дейност от ор-
ганите за пожарна безопасност и защита 
на населението на МВр. създадени са 28 
регионални дирекции „Пожарна безопас-
ност и защита на населението“ (рДПБзн) 
за страната. с тази наредба се определя 
редът за осъществяването на пожарогаси-
телната (Пг) и спасителната дейност (сД) 
от органите за пожарна безопасност и за-
щита на населението (ПБзн) на Министер-
ството на вътрешните работи (МВр). 

законът за МВр (Доп. ДВ. бр. 61 от 
11.08.2015 г.) урежда принципите, функ-
циите, дейностите, управлението и ус-
тройството на Министерството на вътреш-
ните работи (МВр) и статута на служители-
те в него. 
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Дейността по осигуряване на пожарна без-
опасност 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 бед-
ствия (чл. 17, ал. 1). 

съобразно правилника за устройството и 
дейността на МВр (в сила от 22.07.2014 г.; 
изм. ДВ. бр. 9 от 02.02.2016 г.)

за изпълнение на дейностите по ал. 1 гД-
ПБзн извършва:

1. превантивна дейност;

2. държавен противопожарен контрол и 
превантивен контрол;

3. пожарогасителната и спасителната 
дейност;

4. неотложни аварийно-възстановителни 
работи, оперативна защита при навод-
нения и операции по издирване и спа-
сяване и химическата, биологическата 
и радиационната защита;

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

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

7. контролна дейност на продуктите за 
пожарогасене;

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

9. планиране на защитата при бедствия;

10. координиране на обучението и практи-
ческата подготовка на централните и 
териториалните органи на изпълнител-
ната власт и повишаване на осведоме-
ността и готовността на населението за 
защита при бедствия;

карта на регионалните Дирекции 
„Пожарна БезоПасност и защита на 

населението“ (рДПБзн)
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11. оценяване на съответствието на проду-
кти за пожарогасене и дейностите по 
чл. 72, т. 1, 3 - 5;

12. подпомагане на дейностите по анализ, 
оценка и картографиране на рисковете 
от бедствия;

13. подпомагане на координацията на дей-
ностите по установяване на критичните 
инфраструктури и обектите им и оцен-
ката на риска за тях;

14. оказване на методическа и експертна 
помощ на териториалните органи на 
изпълнителната власт при организира-
не дейността на доброволните форми-
рования;

15. дейностите по чл. 29 и 47 от закона за 
защита при бедствия. 

Дейността на главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ 
(гДПБзн) се съсредоточава върху: 

Пожарогасителната дейност включва оп-
ределяне на начините и средствата за по-
жарогасене, разработване на планове за 
ограничаване и ликвидиране на пожари, 
незабавно изпращане на сили и средства 
при съобщение за пожар, анализ и оценка 
на обстановката, ограничаване и ликвиди-
ране на последствията от пожари, оказва-
не на първа долекарска помощ на постра-
далите. 

аварийно-спасителната дейност е свърза-
на с определяне на начините и средствата 
за ограничаване и ликвидиране на послед-
ствията при извънредни ситуации, осигу-
ряване на достъп до мястото на произшест-
вието, използване на спасителни, гаси-
телни, транспортни, съобщителни и други 
технически средства за спасяване на хора 
и имущество, оказване на долекарска по-
мощ и организиране на транспортирането 
на пострадалите до лечебните заведения. 

Превантивната дейност включва разра-
ботването на планове и информационно-
разяснителни мероприятия, свързани със 
защита при бедствия, и има за задача да 
формира необходимото поведение у насе-
лението за предотвратяване и отстранява-
не на причините и условията, които биха 
довели до възникване на криза. една от 
основните насоки на превантивната дей-
ност е подпомагане обучението, подготов-
ката и възпитанието на подрастващите за 
придобиване на правилно поведение при 
извънредни ситуации. 

научноприложната и експертна дейност се 
осъществява от научноприложния инсти-
тут по пожарна безопасност и спасяване 
(нПиПБс). там се осъществяват научни из-
следвания за причините, поради които въз-
никват пожари, и се разработват методи и 
средства за предотвратяването и ликвиди-
рането им. извършват се пожаротехниче-
ски, физико-химически и електротехниче-
ски експертизи на пожари и аварии. 

информационно-аналитичната дейност на 
гДПБзн включва събиране, обработване, 
съхраняване, анализиране, използване и 
предоставяне на информация за възник-
нали извънредни ситуации и извършената 
дейност от службата. основната задача на 
информационното осигуряване е да обезпе-
чи бърза, точна и навременна информация 
за нуждите на МВр, гДПБзн, др. държавни 
институции, организации и на гражданите. 
за тази цел са внедрени информационни 
системи, с чиято помощ се изготвят, съхра-
няват и актуализират географска, графич-
на и текстова информация. 

Държавният противопожарен контрол 
включва контрол за спазването на прави-
лата и нормите за пожарна безопасност 
при проектиране, строителство, рекон-
струкция, модернизация и експлоатация 
на обектите в урбанизираните, земедел-
ските, горските, защитените територии и 
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нарушените територии за възстановяване, 
сградите и технологичните съоръжения и 
инсталации; контрол върху производство-
то, вноса, търговията и експлоатацията на 
изделия, машини и съоръжения във връз-
ка с пожарната безопасност; контрол за 
съответствието на влаганите в строежите 
продукти с нормативните продукти за по-
жарна безопасност. 

сътрудничеството на нашите противопо-
жарни и спасителни служби със сродни 
такива от други европейски страни датира 
почти от зората на хх век и от началото 
на създаването на Международната асоци-
ация на пожарните и спасителни служби 
(ктиФ). нашата страна участва в различ-
ни мероприятия като ежегодни конфе-
ренции, семинари и симпозиуми, между-
народни състезания по пожароприложен 
спорт за професионалисти и младежки 
противопожарни отряди. гДПБзн разра-
ботва съвместно със службите от други 
европейски страни проекти и дейности, с 
които се задълбочават професионалните 
контакти и се оказва помощ при възниква-
не на извънредни ситуации. 6

според закона за защита при бедствия 
(изм. и доп. ДВ. бр. 51 от 05.07.2016 г.)

Превантивната дейност се извършва с цел 
намаляване на риска от бедствия и включ-
ва (чл. 6.):

1. анализ и оценка на рисковете от бед-
ствия;

2. картографиране на рисковете от бед-
ствия;

3. планиране намаляването на риска от 
бедствия;

4. разработване и изпълнение на програ-
ми и проекти за намаляване на риска 

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

от бедствия;

5. категоризиране на населените места в 
зависимост от броя на потенциално за-
сегнатото население;

6. установяване на критичните инфра-
структури и обектите им и оценка на 
риска за тях;

7. мерки за защита на критичните инфра-
структури;

8. планиране на защитата при бедствия;

9. определяне на норми за устройствено-
то планиране на територията, проекти-
рането, изпълнението и поддържането 
на строежите във връзка с намаляване 
на риска от бедствия;

10. изграждане и поддържане на системи 
за наблюдение, ранно предупрежде-
ние и оповестяване;

11. осигуряване на места и условия за вре-
менно настаняване на пострадали (за-
сегнати) при бедствия;

12. осигуряване на колективни и индиви-
дуални средства за защита;

13. обучение и практическа подготовка на 
централните и териториалните органи 
на изпълнителната власт, силите за ре-
агиране, доброволните формирования 
и населението. 

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

(2) Планирането обхваща разработването 
и актуализацията на:

1. национална стратегия за намаляване 
на риска от бедствия;

2. национална програма за намаляване на 
риска от бедствия;
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3. секторни и регионални програми, 
свързани с намаляване на риска от 
бедствия;

4. областни програми за намаляване на 
риска от бедствия;

5. общински програми за намаляване на 
риска от бедствия. 

според закона за защита при бедствия 
(изм. и доп. ДВ. бр. 51 от 05.07.2016 г.)

защитата при бедствия се извършва на на-
ционално, областно и общинско ниво и се 
осъществява (чл. 5) чрез:

1. провеждане на превантивна дейност;

2. провеждане на дейности за готовност и 
реагиране при бедствия;

3. подпомагане и възстановяване;

4. ресурсно осигуряване;

5. предоставяне и приемане на помощи. 

според закона за МВр (Доп. ДВ. бр. 61 от 
11.08.2015 г.) чл. 38. (изм. - ДВ, бр. 14 от 
2015 г.) главна дирекция „Пожарна безо-
пасност и защита на населението“ (гДПБ-
зн) е една от главните дирекции на МВр. 

съобразно наредба № 8121з-1006 от 
24.08.2015 г. (в сила от 01.09.2015 г.) за 
реда за осъществяване на пожарогасител-
ната и спасителната дейност от органите 
за пожарна безопасност и защита на на-
селението на МВр в чл. 2 (1) е отбеляза-
но, че пожарогасителната и спасителната 
дейност се организират и осъществяват от 
следните органи: 

	главна дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението“ (гДПБ-
зн). 

	регионални дирекции „Пожарна безо-
пасност и защита на населението“ (рД-

ПБзн), които са 28 за страната;

	сектори „специализирани оперативни 
дейности“ (соД) към регионалните ди-
рекции;

	районни служби „Пожарна безопасност 
и защита на населението“ (рсПБзн);

	участъци за „Пожарна безопасност и 
защита на населението“ (уПБзн) и зве-
на, създадени по чл. 128 от закона за 
Министерството на вътрешните работи 
(зМВр). 

главна дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението“ (2):

1. организира пожарогасителната и спа-
сителната дейност на територията на 
цялата страна;

2. контролира, координира, ръководи и 
оценява дейността на рДПБзн и звена-
та, създадени по чл. 128 зМВр, по осъ-
ществяването на Пг и сД;

3. осъществява сътрудничество в облас-
тта на Пг и сД със съответните служби 
на други държави, международни ор-
гани и организации;

4. организира взаимодействието при осъ-
ществяване на Пг и сД с органите на 
държавната власт, местното самоупра-
вление, доброволните формирования, 
създадени по реда на закона за защи-
та при бедствия (ззБ), юридическите 
лица, неправителствени организации и 
граждани;

5. организира включването на допълни-
телни сили и средства за осъществя-
ване на Пг и сД от основните и други 
съставни части на единната спасителна 
система съгласно плановете за защита 
при бедствия по ззБ;

6. организира и контролира експлоатаци-
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ята на наличната техника и оборудване 
за осигуряване на Пг и сД. 

3. обявяване на бедствено положение. 
сигнали за ранно предупреждение и опо-
вестяване на населението на територията 
на република България. 

според закона за защита при бедствия 
(изм. и доп. ДВ. бр. 51 от 05.07.2016 г.)

чл. 48. (1) (Предишен текст на чл. 48 - ДВ, 
бр. 53 от 2014 г.) Бедствено положение е 
режим, който се въвежда в зоната на бед-
ствието от определените в закона органи, 
свързан с прилагането на мерки за опре-
делен период от време с цел овладяване 
на бедствието и провеждане на спасител-
ни и неотложни аварийно-възстановител-
ни работи. 

(2) (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, 
бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) 
с обявяването на бедствено положение се 
въвежда съответният план за защита при 
бедствия. 

(3) (нова - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила 
от 05.07.2016 г.) Бедствено положение се 
обявява, при условие че се случва, слу-
чило се е или има опасност да се случи 
бедствие, свързано със:

1. загуба на човешки живот, и/или

2. увреждане на здравето на хората, и/
или

3. значителни вреди на имуществото и/
или икономиката, и/или

4. значителни последици за околната сре-
да, свързани със замърсяване на поч-
вата, водата или въздуха с химически, 
биологически или радиоактивни веще-
ства и материали или с унищожаването 
на биологични видове. 

чл. 49. (1) кметът на общината обявява 

със заповед бедствено положение за ця-
лата или за част от територията на общи-
ната. 

(2) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - 
ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 
г.) копие от заповедта по ал. 1 се изпра-
ща незабавно на областния управител и на 
министъра на вътрешните работи. 

според наредбата за условията и реда за 
функциониране на националната систе-
ма за ранно предупреждение и оповес-
тяване на органите на изпълнителната 
власт и населението при бедствия и за 
оповестяване при въздушна опасност. (В 
сила от 09.03.2012 г.; изм. ДВ. бр. 60 от 
22.07.2014 г.)

1. „Ранното предупреждение“ е предос-
тавяне на своевременна и ефективна 
информация за приближаваща или непо-
средствена опасност от възникване на 
бедствие или въздушна опасност на оп-
ределен кръг лица - органи на изпълни-
телната власт, на сили за реагиране на 
Единната спасителна система и на насе-
лението, които с оглед на нормативно 
определените им функции или опасност 
от засягане трябва да повишат готов-
ността си за реагиране и да предприе-
мат необходимите предпазни мерки. 

2. „Оповестяването“ е уведомяване на 
определен кръг лица - органи на изпъл-
нителната власт, сили за реагиране на 
Единната спасителна система и населе-
нието, които с оглед на нормативно оп-
ределените им функции или засягане от 
възникналото бедствие или въздушна 
опасност трябва да предприемат необ-
ходимите действия за овладяване и пре-
одоляване на последиците и да изпъл-
нят разпоредените мерки и действия. 

3. „алармирането“ е изпращане на 
предварително записано съобщение по 
приложение № 7 до лицата в групите 
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при опасност от възникване или за въз-
никнало бедствие или въздушна опас-
ност. 

чл. 1. с наредбата се определят услови-
ята и редът за функциониране на наци-
оналната система за ранно предупреж-
дение и оповестяване на органите на 
изпълнителната власт и населението при 
бедствия и за оповестяване при въздуш-
на опасност. 

чл. 2. целта на ранното предупреждение 
и оповестяването е ограничаване на риска 
при опасност от предстоящо или настъпи-
ло бедствие или въздушна опасност, орга-
низиране на бързо и ефективно овладява-
не на ситуацията и намаляване на после-
диците от нея. 

чл. 3. (1) ранното предупреждение и опо-
вестяването при бедствия и въздушна 
опасност се осъществява чрез комуника-
ционно-информационна система, нарече-
на „национална система за ранно преду-
преждение и оповестяване на органите 
на изпълнителната власт и населението“ 
(национална система за ранно предупреж-
дение и оповестяване - нсрПо). 

чл. 4. националната система за ранно пре-
дупреждение и оповестяване се състои от:

1. система за ранно предупреждение и 
оповестяване на органите на изпълни-
телната власт и на съставните час-
ти на Единната спасителна система;

2. система за ранно предупреждение и 
оповестяване на населението. 

чл. 7. (1) (изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в 
сила от 22.07.2014 г.) ранното предупреж-
дение и оповестяването при бедствия на 
национално ниво се извършва по разпо-
реждане на министър-председателя, ми-
нистъра на вътрешните работи, главния 
секретар на МВр, а на областно и общин-

ско ниво - от областния управител и/или 
кмета на община по предложение на ди-
ректора на гДПБзн или директора на съ-
ответната рДПБзн. 

чл. 17. (1) системата за ранно предупреж-
дение и оповестяване на населението 
е предназначена за едновременно пре-
дупреждение и оповестяване на големи 
групи хора на определена територия за 
предстоящо или настъпило бедствие или 
въздушна опасност и за излъчване на ука-
зания за необходимите мерки и действия 
чрез акустични сигнали и гласова инфор-
мация. 

(2) акустичните сигнали и гласовата ин-
формация се излъчват от крайни акустич-
ни устройства (сирени). 

(3) крайните акустични устройства и/или 
елементи на системата могат да се разпо-
лагат безвъзмездно в недвижими имоти - 
частна, общинска или държавна собстве-
ност, като се осигурява електрическото 
им захранване и достъпът до тях за срока 
на експлоатацията им. 

чл. 27. оповестяването на населението 
при въздушна опасност се осъществява 
чрез единни за страната сигнали за „Въз-
душна опасност“ (Во) и „отбой въздушна 
опасност“ (оВо)

Сигналите за ранно предупреждение и 
оповестяване на населението на тери-
торията на страната са: 7

	„национален сигнал за тревога“;

	„национален сигнал за край на трево-
гата“;

	„Въздушна опасност“;

	„отбой от въздушна опасност“. 

7 h t t p : / / w w w. n s p b z n . m v r. b g / Pr a v i l a _
povedenie/signali.htm (20. 08. 2016)
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Те се разпространяват и излъчват по-
средством:

	националната система за ранно пре-
дупреждение и оповестяване при бед-
ствия чрез акустични сирени;

	Подсистема на автоматизираната сис-
тема за оповестяване на гДПБзн чрез 
електромеханични сирени;

	Програмите на Бнт, Бнр, операторите 
на радио и телевизионни програми с 
национално и регионално покритие;

	радиотранслационните възли ( уредби, 
инсталирани в населените места;

	локалните автоматизирани системи за 
оповестяване, експлоатирани в потен-
циално опасните обекти. 

според закона за МВр (Доп. ДВ. бр. 
61 от 11. 08. 2015 г.) раздел V „а“.  
осигуряване на достъп на гражданите до 
службите за спешно реагиране чрез на-
ционалната система за спешни повиква-
ния с еен 112 (нов - ДВ, бр. 14 от 2015 г.)

чл. 17а. (нов - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (1) 
Дейността по осигуряване на достъп на 
гражданите до службите за спешно реаги-
ране чрез националната система за спеш-
ни повиквания с еен 112 се осъществява 
по реда на този закон и закона за нацио-
налната система за спешни повиквания с 
единен европейски номер 112. 

(2) Дейността по ал. 1 се осъществява 
чрез:

1. приемане, автоматично регистрира-
не и обработване на всички повиква-
ния за спешна помощ на номер 112;

2. осигуряване на непрекъснат достъп до 
линия за връзка;

3. събиране на информация за вида, мяс-

тото, часа и основните данни за спеш-
ния случай;

4. анализиране и предаване на обработе-
ната информация на службите за спеш-
но реагиране, по смисъла на закона за 
националната система за спешни повик-
вания с единен европейски номер 112, в 
зависимост от вида на спешните случаи;

5. получаване на обратна информация от 
съответните служби за спешно реаги-
ране, по смисъла на закона за нацио-
налната система за спешни повиквания 
с единен европейски номер 112. 

според закона за националната система 
за спешни повиквания с единен европей-
ски номер 112 (изм. и доп. ДВ. бр. 51 от 
05.07.2016 г.)

чл. 2. националната система за спешни 
повиквания с единен европейски номер 
112 осигурява на гражданите, намиращи 
се на територията на република България, 
непрекъснат, бърз и безплатен достъп до 
службите за спешно реагиране за получа-
ване на помощ при спешни случаи с цел 
защита на живота, здравето, сигурността 
и имуществото им. 

чл. 3. (1) единният европейски номер 112 
(еен 112) се използва при необходимост 
от спешна помощ при различни рискове за 
живота, здравето, сигурността и имуще-
ството на гражданите. 

(2) отличителният знак на еен 112 за те-
риторията на република България съдър-
жа надписа „112“ и знамето на република 
България. графичното и цветното изобра-
жение на знака е съгласно приложението. 

Запознаване с някои нормативни доку
менти за защита на населението при 
бедствено положение и извънредни си
туации. 
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закони и нареДБи

1. закон за Министерството на вътрешните работи. (Доп. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.) 

2. закон за защита при бедствия, изм. (ДВ, бр. 80 от 14.10.2011 г.) 

3. наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопас-
ност при експлоатация на обектите. (ДВ, бр. 89, от 28.10.2014 г.)

4. наредба № 8121з-1006 от 24.08.2015 г. за реда за осъществяване на пожарогаси-
телната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на 
населението на МВр, ДВ, бр. 67 от 01.09.2015 г. 

закон за МинистерстВото на ВЪтреШните раБоти

(Обн. ДВ. бр. 53 от 27 юни 2014 г., Доп. ДВ. бр. 61 от 11 август 2015 г.)

законът за Министерството на вътрешните 
работи се състои от четири части, петна-
десет глави, като всяка глава съдържа по 
няколко раздела и завършва с Допълнител-
ни, Преходни и заключителни разпоредби. 

Първа част съдържа: Принципи, основни 
дейности, управление и устройство на МВр. 

Втора част: органи на МВр и правомощия. 

Трета част: Държавна служба в МВр. 

Четвърта част: Мерки за администра-
тивна принуда. 

глаВа ПЪрВа.  
оБщи Положения

чл. 1. този закон урежда принципите, 
функциите, дейностите, управлението и 
устройството на Министерството на въ-
трешните работи (МВр) и статута на слу-
жителите в него. 

чл. 2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (1) Дей-
ността на МВр е насочена към защита на 
правата и свободите на гражданите, про-
тиводействие на престъпността, защита 
на националната сигурност, опазване на 
обществения ред и пожарна безопасност и 
защита на населението. 

глаВа Втора.  
Дейности на МинистерстВото на 
ВЪтреШните раБоти

разДел I.  
осноВни Дейности

чл. 6. (1) (изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Ми-
нистерството на вътрешните работи из-
вършва следните основни дейности:
1. оперативно-издирвателна;
2. охранителна;
3. разследване на престъпления;
4. осигуряване на пожарна безопасност и 

защита при пожари, бедствия и извън-
редни ситуации;

разДел V.  
осигуряВане на Пожарна 
БезоПасност и защита При Пожари, 
БеДстВия и изВЪнреДни ситуации

чл. 17. (1) Дейността по осигуряване на 
пожарна безопасност и защита при по-
жари, 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 за-
кона за защита при бедствия. 
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глаВа трета.  
уПраВление и устройстВо 

чл. 38. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) глав-
ните дирекции на МВр са:

1. главна дирекция „национална поли-
ция“;

2. главна дирекция „Борба с организира-
ната престъпност“;

3. главна дирекция „гранична полиция“;

4. главна дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението“. 

чл. 39. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (5) 
главна дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението“ (гДПБзн) е наци-
онална специализирана структура на МВр 
за осъществяване на дейностите по чл. 6, 
ал. 1, т. 4, 6 - 9. 

глаВа Пета.  
ПраВоМощия

разДел IV.  
ПраВоМощия на органите за 
Пожарна БезоПасност и защита на 
населението

чл. 124. (1) При извършване на пожарога-
сителна и спасителна дейност, неотложни 
аварийно-възстановителни работи, опера-
тивна защита при наводнения, операции 
по издирване и спасяване, химическа, би-
ологическа и радиационна защита при ин-
циденти и аварии, свързани с опасни ве-
щества и материали, органите за пожар-
на безопасност и защита на населението 
имат право: 

1. да влизат в жилищни, производствени 
и други сгради и помещения на физи-
чески и юридически лица;

2. да разрушават сгради или части от 
тях, да разглобяват конструкции, да 

отстраняват, унищожават или повреж-
дат имущество или насаждения, когато 
няма друг начин за извършването на 
дейността;

3. да използват спасителни, пожарогаси-
телни, транспортни, съобщителни и дру-
ги технически средства - собственост на 
физически или юридически лица;

4. да привличат длъжностни лица, учас-
тници в доброволни формирования и 
граждани за оказване на съдействие;

5. да изменят реда за движение и да 
ограничават достъпа на външни лица в 
района, където се извършват дейност-
ите, до пристигането на съответните 
компетентни органи;

6. да използват безвъзмездно водоизточ-
ници и водопроводни мрежи за осигу-
ряване на необходимите количества 
вода при бедствия, за гасене на пожа-
ри и при извънредни ситуации;

7. да извършват евакуация на хора и дви-
жимо имущество в района, където се 
извършват дейностите. 

чл. 126. органите за пожарна безопасност 
и защита на населението не извършват:

1. пожарогасителна и спасителна дейност 
и дейности по защита при бедствия в 
обекти на подземната минна промиш-
леност;

2. държавен противопожарен контрол в 
обекти на подземната минна промиш-
леност, на Министерството на отбрана-
та, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската 
армия и на транспортните средства с 
изключение на земеделската техника;

3. дейности по защита при бедствия из-
вън вътрешните морски води. 
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чл. 135. При упражняване на превантивен 
контрол органите по пожарна безопасност 
и защита на населението:

1. извършват проверки за спазване на из-
искванията за защита при бедствия;

2. извършват проверки за спазване на 
нормативната уредба при одобряване-
то на устройствени планове и участват 
в държавни приемателни комисии и 
експертни съвети по устройство на те-
риторията;

3. извършват проверки по изготвяне и съ-
гласуване на аварийни планове; 

4. дават задължителни предписания;

5. прилагат мерки за административна 
принуда при установяване нарушения 
на изискванията за защита при бед-
ствия;

6. изискват от държавни и местни органи, 
организации, юридически лица и граж-
дани документи и сведения, свързани 
с осигуряването на защитата на насе-
лението от бедствия;

7. извършват проверки на колективни 
средства за защита за спазване на из-
искванията за правилната им експлоа-
тация;

8. извършват контрол по спазване на из-
искванията за защита при бедствия в 
други случаи, предвидени със закон. 

чл. 137. за осъществяване на дейности-
те по пожарна безопасност и защита при 
бедствия в населените места органите на 
държавната власт и местното самоупра-
вление: 

1. осигуряват спазването на правилата и 
нормите за пожарна безопасност и за-
щита при бедствия на териториите на 
общините и кметствата;

2. разработват съгласувано с органите за 
пожарна безопасност и защита на на-
селението специфични правила за по-
жарна безопасност в съответните насе-
лени места;

3. информират органите за пожарна без-
опасност и защита на населението за 
издадените разрешения при и по по-
вод предстоящи организирани масови 
прояви, посещения на чуждестранни 
делегации, честване на национални и 
официални празници, спортни и други 
мероприятия, свързани с масово съби-
ране на хора. 

чл. 140. за осигуряване на пожарната без-
опасност и защитата при бедствия дър-
жавните органи, юридическите лица и 
гражданите са длъжни да: 

1. спазват установените правила и норми 
за пожарна безопасност и защита при 
бедствия, както и специфичните пра-
вила за съответните обекти и населени 
места, и да оказват съдействие на ор-
ганите за пожарна безопасност и защи-
та на населението;

2. изпълняват издадените писмени разпо-
реждания на органите за пожарна без-
опасност и защита на населението;

3. провеждат дейности, осигуряващи по-
жарната безопасност и защитата при 
бедствия;

4. информират органите за пожарна без-
опасност и защита на населението в 
едномесечен срок от получаването на 
разпореждането или уведомлението по 
чл. 125, ал. 1, т. 4 за предприетите мер-
ки за отстраняване на нарушенията;

5. предоставят при поискване на органи-
те за пожарна безопасност и защита на 
населението информация, свързана с 
пожарната безопасност и защита при 
бедствия. 
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закон за защита При БеДстВия

(Обн. ДВ. бр. 102 от 19 декември 2006 г., Изм. и доп. ДВ. бр. 51 от 5 юли 2016 г.)

ряването на защитата на живота и здраве-
то на населението, опазването на околна-
та среда и имуществото при бедствия. 

чл. 3. (1) органите на изпълнителната 
власт, юридическите лица и еднолични-
те търговци организират защита при бед-
ствия в изпълнение на възложените им 
функции с този закон и с другите норма-
тивни актове, регламентиращи тяхната 
дейност. 

Планиране:

чл. 6а. (нов - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила 
от 05.07.2016 г.) (1) Планирането на нама-
ляването на риска от бедствия се извърш-
ва на национално, областно и общинско 
ниво. 

(2) Планирането обхваща разработване-
то и актуализацията на:

1. национална стратегия за намаляване 
на риска от бедствия;

2. национална програма за намаляване 
на риска от бедствия;

3. секторни и регионални програми, 
свързани с намаляване на риска от 
бедствия;

4. областни програми за намаляване на 
риска от бедствия;

5. общински програми за намаляване на 
риска от бедствия. 

чл. 6б. (нов - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила 
от 05.07.2016 г.) (1) Националната стра-
тегия за намаляване на риска от бед-
ствия определя:

законът за защита при бедствия се състои 
от единадесет глави. глава трета съдър-
жа три раздела, глава четвърта обхваща 
три раздела, глава девета и съответните 
раздели към нея са отменени (ДВ. бр. 93 
от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.), глава 
единадесета има два раздела. законът за-
вършва с Допълнителни, Преходни и за-
ключителни разпоредби. 

Глава първа: общи положения. 

Глава втора: Превантивна дейност. 

Глава трета: единна спасителна система. 

Глава четвърта: участие и съдействие 
на физическите лица, юридическите лица 
и едноличните търговци при бедствия. 

Глава пета: обявяване на бедствено по-
ложение. 

Глава шеста: Подпомагане и възстановя-
ване. 

Глава седма: ресурсно осигуряване. 

Глава осма: Функции на органите на из-
пълнителната власт по защита при бед-
ствия. 

Глава девета: Министерство на извън-
редните ситуации. 

Глава десета: контрол. 

Глава единадесета: Мерки за админи-
стративна принуда. 

оБщи Положения:

чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила 
от 05.07.2016 г.) този закон урежда об-
ществените отношения, свързани с осигу-
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1. анализ на средата;

2. анализ на силните страни, слабите 
страни, възможностите и заплахите;

3. стратегическите цели за намаляване 
на риска от бедствия на територията 
на република България;

4. набелязване на мерки за постигане на 
зададените цели;

5. измерими индикатори за изпълнение 
на мерките по т. 4;

6. план за действие;

7. механизъм за наблюдение и контрол на 
изпълнението на националната страте-
гия. 

чл. 6в. (нов - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила 
от 05.07.2016 г.) (1) за изпълнение на це-
лите на националната стратегия за нама-
ляване на риска от бедствия се разработ-
ва национална програма за намаляване на 
риска от бедствия със срок на действие 5 
години, която съдържа:

1. стратегическите цели;

2. оперативните цели;

3. дейности за реализиране на оператив-
ните цели. 

колектиВни и инДиВиДуални 
среДстВа за защита:

чл. 12. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила 
от 14.10.2011 г.) (1) колективните сред-
ства за защита са инженерни съоръже-
ния - скривалища и противорадиационни 
укрития, чието основно предназначение 
е укриване на населението при въздушно 
нападение от бойни и промишлени отров-
ни вещества, радиоактивни вещества и 
биологични агенти. 

чл. 13. (1) индивидуалните средства за 

защита са предназначени за предпазване 
на дихателните органи, очите и кожата от 
отровни и радиоактивни вещества, пари 
и аерозоли, от високи температури и из-
гаряния, от взривове и други механични 
въздействия. 

оБучение за защита При 
БеДстВия:

чл. 14. (1) органите на изпълнителната 
власт, другите държавни органи и насе-
лението се обучават за защита при бед-
ствия. 

(2) (изм. ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
01.08.2016 г.) обучението на органите по 
ал. 1 е задължително. 

(3) органите по ал. 1 организират обуче-
ние на служителите от подчинените им 
звена, служби и други оперативни струк-
тури за изпълнение на дейности по защи-
тата. 

чл. 16. (изм. ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила 
от 05.07.2016 г.) (1) В системата на пре-
дучилищното и училищното образование 
и в системата на висшето образование се 
провежда обучение за защита при бед-
ствия и за оказване на първа долекарска 
помощ. 

(2) обучението за защита при бедствия в 
системата на предучилищното и училищ-
ното образование се извършва в съответ-
ствие с държавните образователни стан-
дарти и чрез разширяване и допълване 
на съдържание, интегрирано в учебните 
предмети. 

(3) Министърът на образованието и нау-
ката след съгласуване с министъра на въ-
трешните работи утвърждава изисквания 
за обучението по защита при бедствия в 
системата на предучилищното и училищ-
ното образование. 

(4) обучението по ал. 1 в системата на ви-
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сшето образование се организира от ви-
сшите училища в съответствие с тяхната 
специфика и с тази на обучението по про-
фесионални направления и специалности 
за придобиване на образователно-квали-
фикационни степени. 

(5) Дейностите по ал. 4 могат да се съгла-
суват с министъра на вътрешните работи 
при необходимост. 

чл. 17. (изм. ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила 
от 05.07.2016 г.) (1) обучението на на-
селението за начините на поведение и 
действие и за изпълнението на необходи-
мите защитни мерки при бедствия се ор-
ганизира от кметовете на общините чрез 
предоставяне на информация по подхо-
дящ начин. 

(2) органите на изпълнителната власт в 
рамките на своята компетентност подпо-
магат обучението чрез поддържане на 
информация на интернет страницата си 
за намаляване на риска от бедствия и за 
начините на поведение и за защитните 
мерки. 

чл. 24. (изм. ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила 
от 14.10.2011 г.) При възникване на бед-
ствия съставните части на единната спа-
сителна система организират и изпълня-
ват дейностите съгласно плановете за за-
щита при бедствия. 

ПраВа и заДЪлжения на 
Физическото лице:

чл. 33. (1) Всяко физическо лице има пра-
во на:

1. информация за мерките за осигурява-
не на защитата;

2. обучение за начините на поведение и 
действие при бедствия;

3. средства за защита;

4. неотложна и възстановителна помощ;

5. обезщетение за реално причинени вре-
ди при или по повод на нормативно 
установените действия за защита при 
бедствия. 

чл. 34. Всяко физическо лице е длъжно 
да:

1. понесе ограниченията във връзка с 
обявено бедствено положение, произ-
тичащи от мерките, приложени от ком-
петентните служби при провеждане на 
дейностите по защитата;

2. помогне на всяко друго физическо 
лице, чийто живот или здраве са поста-
вени на риск вследствие на бедствие, 
при условие че не рискува своя живот 
или здраве;

3. информира съответния център за 
спешни повиквания или по друг начин 
да търси възможност за предоставяне 
на помощ, когато не е в състояние да 
предостави необходимата помощ лич-
но;

4. (изм. ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
05.07.2016 г.) окаже съдействие в съ-
ответствие с възможностите си по ис-
кане на кмета на община или ръково-
дителя на операциите;

5. допусне при необходимост от провеж-
дане на спасителни и неотложни ава-
рийно-възстановителни работи влиза-
нето на спасителни екипи и техника, 
извършване на теренни преустройства, 
изграждане на съоръжения за защита 
от рискови фактори, разчистване на 
поземлен имот и отстраняване на сгра-
ди или техни части, съоръжения и на-
саждения, когато е собственик, полз-
вател или управител на недвижимия 
имот;

6. предостави на ръководителя на спа-
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сителния екип информация за опасно-
стите, които биха могли да застрашат 
живота и здравето на спасителите или 
на населението;

7. (изм. и доп. ДВ, бр. 80 от 2011 г., в 
сила от 14.10.2011 г.) допусне безвъз-
мездно разполагането на съоръжения 
на системите за ранно предупрежде-
ние и оповестяване в недвижимите 
имоти, които са негова собственост, и 
да осигури достъп до тях за експлоата-
цията им;

8. (нова ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 
14.10.2011 г.) не възпрепятства достъ-
па на оправомощени длъжностни лица 
до колективните средства за защита за 
контрол, профилактика и ремонт;

9. (нова ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 
01.01.2016 г.) вземе мерки за предпаз-
ване на имуществото си от вреди и за 
ограничаване на вредите от бедствие-
то, както и да спазва предписанията на 
компетентните органи за отстраняване 
на източниците на опасност за причи-
няване на вреди;

10. (нова ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 
01.01.2016 г.) допуска оправомощените 
длъжностни лица за извършване на съот-
ветните оценки и анкети, необходими във 
връзка с предоставянето на помощта по 
чл. 33, ал. 1, т. 4. 

ДоБроВолни ФорМироВания:

чл. 39. (1) (изм. ДВ, бр. 88 от 2010 г., в 
сила от 01.01.2011 г., предишен текст на 
чл. 39 - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Доброволец 
е лице, което участва в доброволно фор-
мирование за предотвратяване или овла-
дяване на бедствия, пожари и извънредни 
ситуации и отстраняване на последиците 
от тях. 

(2) (нова ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Доброволе-

цът при предотвратяване или овладяване 
на бедствия, пожари и извънредни ситуа-
ции и отстраняване на последиците от тях 
има правомощията по чл. 124, ал. 1, т. 1, 
2 и 5 - 7 от закона за Министерството на 
вътрешните работи. 

чл. 40. (1) (изм. ДВ, бр. 80 от 2011 г., в 
сила от 14.10.2011 г.) Доброволец може 
да е всяко дееспособно физическо лице, 
навършило 18 години, което е клинично 
здраво, не страда от психично заболяване 
и не е осъждано за умишлено престъпле-
ние от общ характер, освен ако е реаби-
литирано. 

чл. 41. (1) (изм. ДВ, бр. 88 от 2010 г., в 
сила от 01.01.2011 г., предишен текст на 
чл. 41 - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Добровол-
ните формирования се създават от кмета 
на общината по решение на общинския съ-
вет. 

(2) (нова ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
05.07.2016 г.) В общини с население до 20 
000 души задължително се създават до-
броволни формирования по реда на ал. 1. 

чл. 47. (изм. ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила 
от 14.10.2011 г.) (1) В главна дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на насе-
лението“ - МВр, се води регистър на до-
броволните формирования. 

осигуряВане на защита При 
БеДстВия:

чл. 61. Финансовото и материално-техни-
ческото осигуряване на защитата при бед-
ствия се осигурява от:

1. бюджетите на министерствата и 
ведомствата;

2. общинските бюджети;

3. търговските дружества и еднолич-
ните търговци - за обектите им;
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4. (нова - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
05.07.2016 г.) структурните фондове 
на Европейския съюз и други. 

Държавната политика в областта на защи-
тата при бедствия:

чл. 62. (1) (Доп. ДВ, бр. 51 от 2016 г., в 
сила от 05.07.2016 г.) Министерският съ-
вет формира и осъществява държавната 
политика в областта на защитата при бед-
ствия. 

национален щаБ:

 (2) (изм. ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
05.07.2016 г.) за изпълнение на нацио-
налния план за защита при бедствия със 
заповед на министър-председателя на ре-
публика България се създава национален 
щаб с поименно определени ръководител 
и членове: министри, заместник-минист-
ри, ръководители на ведомства или техни 
заместници и други, представляващи ин-
ституции, които имат задължения за из-
пълнението на националния план за защи-
та при бедствия. 

оБластен щаБ:

чл. 64. (1) областният управител:

1. организира и ръководи защитата при 
бедствия в областта;

4. (изм. и доп. ДВ, бр. 51 от 2016 г., в 
сила от 05.07.2016 г.) организира и от-
говаря за обучението на областната ад-
министрация за начините на поведение 
и действие при въвеждане на област-
ния план за защита при бедствия;

10. (нова ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 
14.10.2011 г., изм. ДВ, бр. 51 от 2016 
г., в сила от 05.07.2016 г.) създава със 
заповед областен щаб за изпълнение 
на областния план за защита при бед-
ствия и за взаимодействие с национал-
ния и с общинските щабове.

оБщински щаБ:

чл. 65. (1) кметът на община:

1. организира и ръководи защитата при 
бедствия на територията на община-
та;

7. (нова ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 
14.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2016 
г., в сила от 05.07.2016 г.) създава със 
заповед общински щаб за изпълнение 
на общинския план за защита при бед-
ствия и за взаимодействие с щабовете 
по чл. 62а, ал. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 64, 
ал. 1, т. 10;

8. (нова ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
05.07.2016 г.) със заповед определя 
ръководител на операциите;

12. (нова ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
05.07.2016 г.) организира и отговаря 
за обучението на общинската админи-
страция и населението на съответната 
община, за начините на поведение и 
действие при бедствия и изпълнение 
на необходимите защитни мерки;

14. (нова ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
05.07.2016 г.) осигурява фургони за 
живеене, сглобяеми къщи или палат-
ки, ако не разполага с резервни жили-
ща по чл. 45 от закона за общинската 
собственост. 

оБщински сЪВет:

чл. 65а. (нов ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила 
от 05.07.2016 г.) (1) за подпомагане из-
пълнението на дейностите по чл. 65 се 
създава общински съвет за намаляване на 
риска от бедствия. 

ПринуДителни аДМинистратиВни 
Мерки:

чл. 90. (изм. ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. 
ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 
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г.) за предотвратяване и преустановяване 
на нарушенията, свързани с изпълнение-
то на задълженията по този закон, както 
и за отстраняване на вредните последици 
от тях, министърът на вътрешните рабо-
ти или оправомощени от него длъжностни 
лица могат да спират строителството, въ-

веждането в експлоатация и използването 
на обекти, инсталации, уреди и съоръже-
ния, както и да спират други дейности, ко-
ито създават опасност за населението при 
бедствия. 

нареДБа № 8121з-647 от 1 октоМВри 2014 г.  
за ПраВилата и норМите за Пожарна БезоПасност  

При ексПлоатация на оБектите

(Изд. от МВР и Министерството на инвестиционното проектиране, Обн. ДВ, бр. 89 
от 28 октомври 2014 г., попр. ДВ, бр. 105 от 2014 г.)

глаВа ПЪрВа.  
оБщи Положения

чл. 1. с наредбата се определят прави-
лата и нормите за пожарна безопасност 
(ПБ) при експлоатацията на обектите в 
урбанизираните, земеделските, горските 
и защитените територии и в нарушените 
територии за възстановяване, наричани за 
краткост „обекти“. 

чл. 2. Правилата и нормите по чл. 1 се 
прилагат за всички обекти независимо от 
вида на собственост. 

чл. 3. Държавните органи, юридическите 
лица и гражданите (собствениците, полз-
вателите, ръководителите, работещите 
и временно пребиваващите на обектите 
лица) са длъжни да спазват изискванията 
на тази наредба. 

глаВа Втора.  
организация По сПазВане на 
ПраВилата и норМите за Пожарна 
БезоПасност

чл. 5. собствениците или ръководителите 
на обектите носят отговорност за: 

1. създаване на организация за осигуря-

ване на ПБ в обектите и спазване на из-
искванията на тази наредба; 

2. поддържане на обектите в техническо 
състояние така, че да съответстват на 
изискванията на чл. 14; 

3. поддържане в изправно състояние, 
осъществяване на контрол и извършва-
не на техническо обслужване, преза-
реждане и хидростатично изпитване на 
устойчивост на налягане на пожарога-
сителите съгласно чл. 21 и 23; 

4. поддържане и обслужване на пожа-
роизвестителните системи (Пис), по-
жарогасителните системи (Пгс), сис-
темите за гласово уведомяване (сгу), 
пожарните кранове и системите за уп-
равление на дим и топлина на обектите 
в съответствие с чл. 22; 

5. осигуряване на изискващите се пожа-
ротехнически средства по чл. 15; 

6. обозначаване на пожарните хидранти, 
пожарогасителите и на пътищата за 
достъп до тях, на противопожарните 
съоръжения, пожарните кранове, стъл-
бите за пожарогасителни и аварийно-
спасителни дейности, на устройства-
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та за алармиране или оповестяване, 
на устройствата за ръчно задействане 
на Пис, Пгс и сгу, на евакуационни-
те пътища и изходи, на входовете на 
помещенията, на забранените места за 
тютюнопушене и използване на открит 
огън, на резервоарите за леснозапа-
лими течности (лзт), горими течности 
(гт) и горими газове (гг) и на склади-
раните материали и изделия в съответ-
ствие с изискванията на чл. 18, ал. 2, 
чл. 23, ал. 3 и 4, чл. 24, чл. 25, ал. 2, 
чл. 42, ал. 2, чл. 48, ал. 1 и чл. 62, т. 2; 

7. наличието (в комбинация или поот-
делно) на инструкция или указание за 
употреба, указващи начина на работа с 
инсталациите за пожарогасене или ох-
лаждане на резервоарите за лзт и гт и 
поставянето им на видно място; 

8. осигуряване за всеки работещ на под-
ходящо обучение и/или инструктаж по 
безопасност и здраве при работа при 
спазване изискванията на наредба № 
рД-07-2 от 2009 г. на Министерство-
то на труда и социалната политика за 
условията и реда за провеждането на 
периодично обучение и инструктаж на 
работниците и служителите по прави-
лата за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 
от 2009 г.); 

9. незабавно уведомяване на съответната 
районна служба „Пожарна безопасност 
и защита на населението“ (рсПБзн) 
при затваряне на отделни участъци от 
пътищата за противопожарни цели, из-
вършване на ремонтни работи, свър-
зани с изключване на участъци от во-
допроводната мрежа, възникване на 
неизправности и повреди в помпени 
станции, Пис, сгу и Пгс, изтичане на 
вода от пожарните водоеми или тяхно-
то източване;

10. разработване на планове за осигуря-

ване на ПБ при организиране на меро-
приятия и извършване на дейности, с 
които временно се променя нивото на 
пожарната опасност в обектите; 

11. поддържане на пътища за противопо-
жарни цели с безпрепятствен достъп 
към всички обекти и водоизточници; 

12. поддържане в изправно състояние на 
пожарните хидранти и водоеми и под-
готовката им за експлоатация при от-
рицателни температури преди настъп-
ване на зимния период; 

13. незабавно отстраняване на неизправ-
ностите в електрическите инсталации 
и съоръжения, които може да предиз-
викат искрене, късо съединение, на-
гряване на изолацията на кабелите и 
проводниците, отказ на автоматични 
системи за управление и др.; 

14. поддържане в изправно състояние на 
отоплителните уреди и съоръжения, 
извършване на проверки на състоя-
нието им, ремонт и почистване преди 
настъпване на есенно-зимния период, 
както и периодично за осигуряване на 
пожарната им безопасност; 

15. поддържане в изправно състояние на 
блокировките на смукателни инстала-
ции, обслужващи взривоопасни техно-
логични съоръжения (бояджийни и ла-
козаливни камери, шприц-кабини и др. 
под.) и други устройства, гарантиращи 
ПБ при работа (дихателни и предпазни 
клапани, огнепреградители и др.); 

16. извършване на обработка с огнеза-
щитни състави на декорите, завесите 
и драпериите в обекти от подклас по 
функционална пожарна опасност Ф2. 
1 за изпълнение на изискванията на 
чл. 27; 

17. поддържане в изправно състояние на 
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осигурените пасивни и активни мерки 
за защита и приетите технически ре-
шения за осигуряване на пожаробезо-
пасната експлоатация на обекта през 
целия експлоатационен срок, в т. ч. 
своевременно предприемане на мерки 
за отстраняване на всяка неизправност 
или повреда; 

18. поддържане в изправно състояние на 
аварийното евакуационно и на аварий-
ното работно осветление. 

чл. 7. (1) Всеки работещ на обект е длъ-
жен: 

1. да провери и да остави в края на ра-
ботното време в пожаробезопасно със-
тояние работното си място, апаратите, 
машините, съоръженията и др., което 
се удостоверява по ред, определен 
от собственика или ръководителя на 
обекта;

2. да знае задълженията си, произтичащи 
от плановете по чл. 9, ал. 1, т. 2 - 4;

3. да спазва правилата за ПБ и да може да 
работи с пожаротехническите средства 
за гасене на пожари и с пожарните кра-
нове;

4. да познава пожарната и експлозивната 
опасност на работните места в обекта, 
както и начините за предотвратяване, 
намаляване и ограничаване на опасно-
стите и рисковете, свързани с работно-
то оборудване, машините, съоръжени-
ята и технологичните процеси, използ-
ваните материали, пътни маршрути, 
опасни зони и др. 

чл. 9. (1) за създаване на организация за 
осигуряване на ПБ на обектите се разра-
ботват следните документи: 

1. вътрешни правила (инструкции) за 
осигуряване на ПБ на територията на 
обекта (в това число цехове, помеще-

ния, технологични линии и съоръже-
ния, инсталации и др. );

2. планове за действие на личния със-
тав за гасене на пожари, включително 
реда за аварийно спиране на техноло-
гичното оборудване, газоснабдява-
нето, топлоснабдяването, електроза-
хранването и др. (приложение № 1);

3. планове за осигуряване на ПБ при 
извършване на текущи ремонти и 
на строителни и монтажни работи на 
обектите, за които дейности не се из-
исква разрешение за строеж съгласно 
глава осма, раздел III от закона за ус-
тройство на територията (зут), вклю-
чително в случаите, когато дейностите 
се изпълняват от други физически или 
юридически лица;

4. планове за евакуация на работещите 
и на пребиваващите на обекта лица 
при пожар или авария;

5. протоколи за извършени ремонти, 
почистване или проверки на състоя-
нието на отоплителните уреди и съо-
ръжения, проверки на изправността на 
блокировките на смукателни инстала-
ции, обслужващи взривоопасни техно-
логични съоръжения и други устрой-
ства, гарантиращи ПБ преди настъпва-
не на есенно-зимния период, и перио-
дично за осигуряване на пожарната им 
безопасност. 

чл. 11. (1) Плановете по чл. 9, ал. 1, т. 4 
се разработват... 

(5) схемите за евакуация съгласно прило-
жение № 2 се поставят на видни места в 
обектите, както следва: 

1. на разстояние не повече от 7 m от 
входовете на сградата и до 3 m от 
етажните изходи към евакуационни-
те стълбища;
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2. на всеки 25 m по пътищата за еваку-
ация - за сгради с категории на обита-
тели „а“;

3. на всеки 15 - 20 m по пътищата за 
евакуация - за сгради с категории на 
обитатели „Б“ и „В“;

4. на вътрешната страна на вратата 
на всяка стая - за сгради с категории 
на обитатели „Б“. 

(6) Схемите за евакуация се поставят 
на стени и на други неподвижни части 
от строителната конструкция на сградата 
(с изключение на сградите по ал. 5, т. 4) 
и се разполагат така, че евакуиращите се 
максимално бързо да се ориентират къде 
се намират. 

(7) Планът за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 
4 се актуализира в случаите на преустрой-
ства, с които се засягат конструктивни 
елементи, както и при промяна на пред-
назначението на обекта, при промяна на 
технологичното оборудване и при напус-
кане или смяна на работещи, имащи за-
дължения по плана. 

(8) на обектите се провежда учебна ева-
куация в съответствие с определеното в 
плана за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 4 при 
спазване на следната периодичност: 

1. за обществени сгради (в които преби-
вават обитатели от категории „а2“, 
„Б2“ и „В“ съгласно приложение № 2) 
- не по-малко от два пъти в годината;

2. за учебни и детски заведения от под-
класове на функционална пожарна 
опасност Ф1. 1 и Ф4. 1 - не по-малко 
от два пъти годишно, като едната от 
учебните евакуации се провежда при 
започване на учебната година, но не 
по-късно от края на октомври;

3. за всички останали обекти по ал. 2 - не 
по-малко от веднъж годишно. 

(11) Десет дни преди провеждането на 
учебна евакуация собствениците или ръ-
ководителите на обекта уведомяват пис-
мено съответната районна служба „По-
жарна безопасност и защита на населени-
ето“ (рсПБзн). 

(12) Провеждането на учебните евакуации 
се удостоверява с протокол. 

глаВа трета.  
ПраВила и норМи за Пожарна 
БезоПасност

разДел I.  
оБщи изискВания

чл. 14. (1) обектите се поддържат в тех-
ническото състояние, при което са въве-
дени в експлоатация, и в съответствие с 
изискванията на тази наредба. 

(2) (В сила от 31.12.2016 г.) за осигурява-
не на ПБ при експлоатацията на обектите 
(с изключение на тези от подкласове на 
функционална пожарна опасност Ф1. 3 и 
Ф1. 4) в съответствие с изискванията на 
наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строител-
но-технически правила и норми за осигу-
ряване на безопасност при пожар се из-
пълняват:

1. пожароизвестителни системи със спе-
цифичен звуков сигнал на всеки етаж;

2. аварийно евакуационно и аварийно ра-
ботно осветление; 

3. отделяне на стълбищните клетки съ-
гласно чл. 47 от наредба № Iз-1971 
от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар - за обекти от 
подкласове на функционална пожарна 
опасност Ф1. 1 и Ф4. 1;

4. изискващата се посока на отваряне на 
евакуационните врати, както и брави 
тип „антипаник“. 
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чл. 15. (1) обектите се оборудват с по-
жаротехнически средства, видът и коли-
чеството на които се определят съгласно 
приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от наред-
ба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-тех-
нически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар. 

разДел II.  
изискВания кЪМ сВоБоДната ДВорна 
Площ на оБектите

чл. 16. (1) свободната дворна площ на 
обектите се поддържа чиста от горими от-
падъци, суха растителност и други расти-
телни остатъци. 

(2) горимите отпадъци, както и остатъчни-
те продукти от печките с твърдо гориво се 
събират на определени пожарообезопасе-
ни места и се отстраняват по ред, опреде-
лен със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 9. 

чл. 18. (1) Външното водоснабдяване за 
пожарогасене на обектите се поддържа 
в изправно състояние през целия експло-
атационен срок на обекта. 

(2) Пожарните хидранти и водоемите (во-
доизточници и резервоари) се обознача-
ват в съответствие с приложение № 5. 

чл. 22. (1) Поддържането и обслужването 
на Пис, Пгс и на сгу се извършват в съот-
ветствие с инструкциите за експлоатация 
на производителя и при спазване изисква-
нията на следните стандарти: 

1. за пожароизвестителните системи - сД 
CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни 
системи. част 14: указания за плани-
ране, проектиране, инсталиране, въ-
веждане в експлоатация, използване и 
поддържане“;

2. за автоматичните спринклерни инста-
лации - т. 20 от БДс EN 12845 „стаци-
онарни пожарогасителни инсталации. 
автоматични спринклерни инсталации. 

Проектиране, монтиране и поддържа-
не“;

3. за стационарните пожарогасителни 
системи с прах - БДс EN 12416-2 „ста-
ционарни пожарогасителни инстала-
ции. инсталации с прах. част 2: Проек-
тиране, изграждане и поддържане“;

4. за стационарните пожарогасителни 
инсталации с газообразни вещества - 
БДс EN 15004-1 „стационарни пожаро-
гасителни инсталации. инсталации за 
гасене с газообразни вещества. част 
1: Проектиране, монтиране и под-
държане (ISO 14520-1:2006, с измене-
ния)“;

5. за стационарните пожарогасителни 
инсталации с пяна - БДс EN 13565-2 
„стационарни пожарогасителни ин-
сталации. инсталации с пяна. част 2: 
Проектиране, изграждане и поддър-
жане“;

6. за стационарните пожарогасителни 
инсталации с кондензирали аерозо-
ли - сД CEN/TR 15276-2 „стационарни 
пожарогасителни инсталации. Пожаро-
гасителни инсталации с кондензирали 
аерозоли. част 2: Проектиране, монти-
ране и поддържане“;

7. за стационарните пожарогасителни ин-
сталации с разпръсната струя вода - сД 
CEN/TS 14816 „стационарни пожаро-
гасителни инсталации. инсталации с 
разпръскване на вода. Проектиране, 
монтиране и поддържане“;

8. за стационарните пожарогасителни ин-
сталации с въглероден диоксид - БДс 
ISO 6183 „технически съоръжения за 
защита срещу пожар. гасителни систе-
ми с въглероден диоксид за използва-
не в помещения. Проектиране и монти-
ране“;
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9. за системите за гласово уведомяване - 
БДс EN 60849 „звукови системи за из-
вънредни ситуации“. 

(2) Пожарните кранове се поддържат в 
съответствие с инструкциите за експло-
атация на производителя и при спазване 
изискванията на БДс EN 671-3 „стацио-
нарни противопожарни системи. системи 
с маркуч. част 3: Поддържане на макари 
с полутвърд маркуч и системи с плосък 
маркуч“. 

(3) системите за управление на дим и то-
плина се поддържат в съответствие с ин-
струкциите за експлоатация на производи-
теля и при спазване изискванията на БДс 
EN 12101 „системи за управление на дим 
и топлина“. 

чл. 23. (1) Пожаротехническите средства 
за първоначално гасене на пожари се под-
държат в изправно състояние в съответ-
ствие с указанията за ползване на произ-
водителите им. 

(2) Пожаротехническите средства се по-
ставят на леснодостъпни и с добра ви-
димост места и в съответствие с тяхното 
местоположение върху схемите за еваку-
ация за обектите, за които се изискват та-
кива схеми. 

(3) Местоположението на пожарогасители-
те и пътищата за достъп до тях се обозна-
чават със знаци съгласно наредба № рД-
07/8 от 2008 г. за минималните изисква-
ния за знаци и сигнали за безопасност и/
или здраве при работа на Министерството 
на труда и социалната политика, Минис-
терството на извънредните ситуации и Ми-
нистерството на вътрешните работи (ДВ, 
бр. 3 от 2009 г.). 

чл. 26. аварийното евакуационно и ава-
рийното работно осветление се поддър-
жат в изправност през целия експлоатаци-
онен срок на обекта. 

чл. 33. При организиране на мероприятия 
и извършване на дейности, с които вре-
менно се променя нивото на пожарната 
опасност на обектите, се разработват 
и представят в съответната РСПБЗН 
планове за осигуряване на ПБ, като за-
дължително се осигуряват условията за 
безопасна евакуация при спазване изис-
кванията на глава седма от Наредба № 
Iз-1971 от 2009 г. за строително-техни-
чески правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар и изискванията 
на тази наредба. 

разДел IV.  
изискВания При ПоДДрЪжката 
на техническите инсталации 
(електрически, отоПлителни и 
Вентилационни инсталации)

чл. 35. Всички неизправности в електри-
ческите инсталации и съоръжения, ко-
ито може да предизвикат искрене, късо 
съединение, нагряване на изолацията на 
кабелите и проводниците, отказ на авто-
матични системи за управление и др., се 
отстраняват незабавно. 

чл. 38. (1) Преди настъпване на есенно-
зимния период отоплителните уреди и 
съоръжения се проверяват и при необхо-
димост се ремонтират за осигуряване на 
пожарната им безопасност. 

ДоПЪлнителни разПореДБи

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. „возим пожарогасител“ е пожарога-
сител, предназначен за ръчно прид-
вижване и обслужване и който има 
обща маса, по-голяма от 20 кг. 

2. „Носим пожарогасител“ е пожарога-
сител, който е предназначен да бъде 
носен и обслужван на ръка и който в 
готовност за работа има маса не по-го-
ляма от 20 кг. 
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3. „Огневи работи“ са дейности, свър-
зани със заваряване, наваряване, за-
появане и рязане на метали и техните 
сплави при използване на заваръчни 
уредби, съоръжения и абразивни ма-
шини и инструменти, течни горива, как-
то и топенето (загряването) на битуми, 
смоли и други подобни, с употребата на 
твърдо, течно и газообразно гориво. 

4. „Обекти“ са всички недвижими имо-
ти, в т.ч. поземлени имоти, сгради и 
самостоятелни обекти в тях, съоръже-
ния, инсталации и преместваеми обек-
ти с гъвкаво покритие. 

5. „Пожарогасител“ е устройство, съ-
държащо пожарогасително вещество, 
което може да бъде изтласкано под 
въздействието на вътрешно налягане и 
да бъде насочено към пожара. 

6. „Продукти за пожарогасене“ са пожа-
рогасители (носими и возими), пожаро-
гасителни вещества (пожарогасителни 
прахове и пенообразуватели), проти-
вопожарни одеяла и противопожарни 
одеяла тежък тип. 

7. „Работещ“ е всяко лице, което е нае-
то от работодател, както и лице, което 
работи за себе си, включително обуча-
ващите се или стажантите - за времето 
на обучение, стаж и практика. 

8. „Ръководители“ са лица, които изпъл-
няват функции, свързани с ръководство 
или управление, или които предста-
вляват държавни органи, организации, 
юридически лица или физически лица. 

9. „Постоянни места за извършване на 
огневи работи“ са специално опреде-
лени за тази цел помещения, части от 
помещения или открити площадки. 

10.„Временни места за извършване на 
огневи работи“ са места, в които се из-

вършват огневи работи извън опреде-
лените постоянни места. 

11.„изправно състояние“ е състояние, при 
което уредите, средствата, съоръже-
нията, инсталациите, системите и тех-
ните елементи отговарят на изисквани-
ята на техническата документация на 
производителя и са работоспособни. 

12.„Отговорници по ПБ“ са лицата, които 
създават организация и осъществяват 
контрол за спазване на правилата и 
нормите за ПБ съгласно чл. 6. 

13.„Преместваеми обекти с гъвкаво по-
критие“ са обектите съгласно § 5, т. 
80 от допълнителните разпоредби на 
зут, които имат меко покривало и се 
поставят върху площ, по-голяма от 75 
m2. към преместваемите обекти с гъв-
каво покритие не се отнасят палатките 
за къмпинг или за санитарни цели. 

14.„акредитирани лица“ са лица, получи-
ли акредитация по реда на регламент 
(ео) № 765/2008 на европейския пар-
ламент и на съвета от 9 юли 2008 г. за 
определяне на изискванията за акре-
дитация и надзор на пазара във връзка 
с предлагането на продукти и за отмя-
на на регламент (еио) № 339/93. 

15.„Пасивни мерки“ са мерките за пожар-
на защита в обектите, с които се осигу-
рява запазване на носещата способност 
и на устойчивостта на конструкцията и 
се ограничава разпространяването на 
пожари. 

16. „активни мерки“ са мерките за за-
щита, с които като допълнение на па-
сивните мерки се повишава пожарната 
безопасност на обектите. 

17. „Пожаротехнически средства“ са 
продуктите за пожарогасене с изклю-
чение на пожарогасителните вещества. 
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нареДБа № 8121з-1006 от 24 аВгуст 2015 г. за реДа за 
осЪщестВяВане на Пожарогасителната и сПасителната 

Дейност от органите за Пожарна БезоПасност и защита на 
населението на МинистерстВото на ВЪтреШните раБоти

(В сила от 01.09.2015 г. Изд. от МВР, Обн. ДВ. бр. 67 от 1 септември 2015 г.)

3. временен оперативен щаб (Вощ) за 
управление на силите и средствата на 
място. 

чл. 14. (1) основните функции на щабове-
те по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 са:

1. организиране съсредоточаването на 
силите и средствата;

2. организиране логистичното осигурява-
не и комуникациите;

3. организиране взаимодействието меж-
ду силите и средствата;

4. организиране изпълнението на плано-
вете за защита при бедствия, планове 
за пожарогасене и стандартните опера-
тивни процедури;

5. при необходимост дава допълнителни 
указания за спазването на правилата за 
безопасност и здраве при работа;

6. обобщаване на информацията за хода 
на действията и предаването й на вис-
шестоящите органи;

7. организиране на непрекъснато наблю-
дение и разузнаване за развитие на об-
становката;

8. анализиране на обстановката при из-
вършването на Пг и сД и предлагане 
на решения за предстоящите действия;

9. организиране известяването и инфор-
мирането на населението. 

разДел I.  
оБщи Положения

чл. 1. с тази наредба се определя редът 
за осъществяването на пожарогасителна-
та (Пг) и спасителната дейност (сД) от ор-
ганите за пожарна безопасност и защита 
на населението (ПБзн) на Министерството 
на вътрешните работи (МВр). 

чл. 3. (1) управлението на силите и сред-
ствата на гДПБзн се осъществява чрез на-
ционален оперативен център (ноц). 

разДел II.  
рЪкоВоДстВо и уПраВление 
на органите, осЪщестВяВащи 
Пожарогасителна и сПасителна 
Дейност

чл. 7. (1) главният секретар на МВр ор-
ганизира, координира и контролира Пг и 
сД и осъществява взаимодействието със 
съответните структури на други държави 
и с международни органи и организации, 
с които република България има спора-
зумения за сътрудничество в областта на 
пожарната безопасност и защитата на на-
селението. 

чл. 13. (1) за подпомагане на ръководство-
то на гДПБзн и рДПБзн при управление на 
силите и средствата при пожари, бедствия 
и извънредни ситуации се назначават:

1. централен оперативен щаб (цощ) 
при гДПБзн;

2. оперативен щаб (ощ) при рДПБзн;
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чл. 27. (1) за създаване на предварителна 
организация за ограничаване и ликвиди-
ране на пожари се разработват планове за 
пожарогасене. 

ДоПЪлнителни разПореДБи

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Произшествие“ е пожар, бедствие, 
инцидент или други събития, настъпи-
ли вследствие на умишлени, случайни 
и неволни субективни или природни 
и техногенни фактори, застрашаващи 
живота и здравето на хора и животни, 
нанасящо вреда на имущество и окол-
ната среда. 

2. „Пожар“ е неконтролируемо горене, 
разпространяващо се във времето и 
пространството, характеризиращо се 
с отделяне на топлина, придружено с 
дим и/или пламъци. 

3. „Поддържането на постоянната опе-
ративна готовност“ е комплекс от 
дейности за осъществяване на непре-
къснат сменен режим, провеждане на 
професионална подготовка и поддър-
жане в изправност и окомплектованост 
пожарната и спасителната техника, 
оборудването, средствата за свръзка, 
сграден фонд и външен район на тери-
ториалното звено от държавните слу-
жители, работещи на смени. 

4. „Обект“ е всяко организационно или 
икономически обособено образувание 
на централните и териториалните ор-
гани на изпълнителната власт или на 
предприятията на юридическите лица 
и едноличните търговци и сгради на 
физически лица. 

5. „екип“ е съвкупност на държавни слу-
жители, окомплектовани с лични пред-
пазни средства, оборудване и специ-
ализирана техника, за осъществяване 
на пожарогасителна и спасителна дей-
ност. 

6. „Разузнаване“ е дейност за устано-
вяване на: главното направление за 
разпространение на произшествието; 
наличието на застрашени хора, живот-
ни, културни и материални ценности; 
начините за спасяване и пътищата за 
евакуация; направленията и пътищата 
за въвеждане на силите и средствата. 

7. „евакуация“ е организирано извежда-
не на хора и животни от застрашената 
зона на безопасно място. 

8. „План за пожарогасене“ е документ, с 
който се създава предварителна орга-
низация за овладяване на пожар в кон-
кретен обект по възможно най-тежкия 
сценарий за възникване и развитие. 

9. „диспечерски пункт (дП)“ е работно 
място в рсПБзн, уПБзн, сектор соД 
към рДПБзн и звената по чл. 128 зМВр, 
осигуряващо комуникационна свърза-
ност с оц на рДПБзн. 
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стратегически ДокуМенти

1. стратегия за намаляване на риска от бедствия - 2014 - 2020. 

2. национална програма за защита при бедствия - 2014 - 2018. 

3. национален план за защита при бедствия. 

стратегия за наМаляВане на риска от БеДстВия 2014 - 2020

държавната политика в областта на защи-
тата при бедствия, който изпълнява функ-
циите на национална платформа за нама-
ляване на риска от бедствия. 

съгласно ззБ е възложено на Министер-
ския съвет да приеме стратегия за нама-
ляване на риска от бедствия (стратегия-
та). 

стратегията има за цел да очертае съгла-
сувана рамка за определяне на стратеги-
ческите приоритети за действие за нама-
ляване на риска от бедствия и да подпо-
могне изпълнението на мерките за тяхното 
осъществяване на национално, областно, 
общинско и обектово ниво. стратегията 
ще спомогне още за идентифициране и 
приоритизиране на конкретни области за 
трансгранично и регионално сътрудниче-
ство, както и ще гарантира решаването на 
проблемите координирано, с перспектива 
за развитие на капацитета за намаляване 
на риска от бедствия в дългосрочен план. 

стратегията за намаляване на риска от 
бедствия има обхват на действие от 2014 
до 2020 г. 

стратегията се основава на следните клю-
чови ценности: позитивно мислене, пер-
спективност, информираност, култу-
ра, равнопоставеност, отговорност, 
сътрудничество, приемственост и по-
литическа воля. 

В република България често възникват 
бедствия, предизвикани от природни яв-
ления или човешка дейност, чиито соци-
ални и икономически последици могат да 
оказват значителен неблагоприятен ефект 
на нейното развитие и икономически рас-
теж, поради което намаляването на риска 
от бедствия е от изключително значение 
за устойчивото развитие на страната. 

В предстоящите десетилетия се очак-
ва промените в климата да доведат до 
нарастване на честотата и мащаба на 
бедствията. По-честите и по-силни бури 
и наводнения, както и дълготрайните за-
сушавания и опустошителни горски по-
жари могат да окажат значително вред-
но въздействие върху съществуващите 
възможности на обществото след подобни 
опасни събития. 

 Поради тази причина и поради сложност-
та и обхвата на бедствията е необхо-
димо обединяване на усилията на всички 
отговорни институции и активното им 
включване в дейностите за намаляване 
на риска от бедствия, което се очаква 
да доведе до значително намаляване на 
човешки, социални, икономически и при-
родни щети и загуби. 

В тази връзка и следвайки промените в за-
кона за защита при бедствия (ззБ) от 2011 
г., е създаден консултативният съвет за 
подпомагане на Министерския съвет на 
република България при формиране на 
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анализ на сЪстоянието. 

Основни природни и причинени от чо-
вешка дейност опасности: сеизмична 
опасност; опасност от наводнения; 
опасност от свлачища; опасност от 
горски пожари; опасност от неблагопри-
ятни метеорологични явления като за 
сушаване, силни ветрове и смерч, обил-
ни снеговалежи, снежни бури, заледяване 
и екстремни температури; опасност от 
ядрени или радиационни аварии; опас-
ност от промишлени аварии и аварии 
при превоз на опасни вещества, матери-
али и отпадъци; опасност от биологич-
но заразяване; опасност от градушки. 

ПраВна раМка. 

Международният документ, определящ 
насоките за намаляване на рискa от бед-
ствия, е рамката за действие хиого на 
оон 2005-2015: Да изградим устойчивост 
на нациите и обществата към бедствия. 

осноВна стратегическа цел и 
Приоритети за наМаляВане на 
риска от БеДстВия. 

отчитайки състоянието в момента, както 
и слабите, и силните страни в сферата 
на намаляването на риска от бедствия в 
република България, може да бъде фор-
мулирана следната основна стратегическа 
цел: Предотвратяване и/или намаляване 
на неблагоприятните последици за човеш-
кото здраве, социално-икономическата 
дейност, околната среда и културното на-
следство в България вследствие на при-
родни и причинени от човешка дейност 
бедствия. 

за постигане на целта в настоящата стра-
тегия се определят следните приоритети 
за действие:

I. Развиване на устойчива национална 
политика и осигуряване на стабилна 

правна и институционална рамка за 
намаляване на риска от бедствия. 

II. Идентифициране, оценка и монито-
ринг на рисковете от бедствия. Раз-
ширяване и поддържане на ефектив-
ни национални системи за прогнози, 
мониторинг, ранно предупреждение и 
оповестяване при бедствия. 

III. Изграждане на култура за защита при 
бедствия на всички нива на управле-
ние и в обществото чрез използване 
на опита, обучението, научните из-
следвания и иновациите. 

IV. Намаляване на съществените риско-
ви фактори и повишаване на готов-
ността за ефективно реагиране при 
бедствия на всички нива на управле-
ние. 

настоящата стратегия идентифицира 
стратегическите цели за намаляване на 
риска от бедствия и приоритетните обла-
сти на действие за постигането им. стра-
тегията е важна стъпка към изграждане на 
всеобхватна и съгласувана рамка за пре-
венция на бедствия, която да допринесе 
за изграждане на интегриран подход към 
политиката на република България в тази 
област. 

изпълнението на стратегията ще гаранти-
ра, че намаляването на риска от бедствия 
е национален приоритет и ще допринесе 
за предотвратяването на бедствията и на-
маляване на последиците от тях чрез ак-
тивна дейност на всички нива на управ-
ление и чрез добра координация между 
отговорните институции. с изпълнение 
на заложените дейности в стратегията ще 
бъде гарантирана устойчивостта на управ-
лението при защитата при бедствия. 
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национална ПрограМа за защита При БеДстВия – 2014 - 2018

	приключване на паспортизацията на 
сградите;

	подготовка на органите на изпълнител-
ната власт и на силите за реагиране 
при бедствия;

	доизграждане на сиренната система, 
като част от националната система за 
ранно предупреждение и оповестяване 
на населението за опасностите, реги-
стрирани от системите за мониторинг 
на метеорологични, хидрологични, се-
измологични, химически, биологични, 
радиологични, ядрени, екологични и 
други обекти и явления. 

Първата национална програма за защита 
при бедствия е разработена и приета през 
2009 г. През същата година са осъществе-
ни някои структурни промени в централ-
ната изпълнителна власт - с решение на 
народното събрание от 27 юли 2009 г. за 
приемане на структура на Министерския 
съвет на република България (ДВ, бр. 
60 от 2009 г.) е закрито Министерството 
на извънредните ситуации. Функциите и 
дейностите по защита при бедствия пре-
минават към Министерство на вътрешните 
работи (МВр). В тази връзка се прие за-
кон за изменение и допълнение на закона 
за Министерството на вътрешните работи 
(ДВ, бр. 93 от 2009 г.). за изпълнение на 
задачите по защита при бедствия в МВр 
през 2010 г. е създадена главна дирекция 
„гражданска защита“. 

Министърът на образованието и науката:

ръководи дейностите по защита при бед-
ствия, утвърждава и упражнява контрол 
при разработването на плана за защита 
при бедствия на Мон. след съгласуване 
с министъра на вътрешните работи утвъ-
рждава програми за обучение, инструк-

Националната програма за защита при 
бедствия определя целите, приоритети-
те и задачите за защитата при бедствия в 
страната за срок от 5 години. тя представ-
лява основен документ за политиката в об-
ластта на предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последиците от бедствия 
и аварии и очертава насоките за създава-
нето на ефективна, ресурсно и технически 
осигурена национална система за превен-
ция и реагиране при бедствия. 

Стратегическа цел на Националната 
програма и на държавната политика за 
защита при бедствия е предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последи-
ците от тях, защита на живота и здравето 
на населението и опазване на културните 
ценности. 

Основен приоритет на Националната 
програма за защита при бедствия 2014-
2018 г. е извършване на анализ и оценка 
на рисковете от бедствия на територията 
на република България и тяхното карто-
графиране. 

Основни задачи на настоящата програма 
са:

	оценка и картографиране на рисковете 
от земетресение, ядрена и радиацион-
на авария, геоложки риск;

	приключване на оценката на риска от 
наводнения и изготвяне на карти на за-
плахата и карти на риска;

	реализиране на мерки за намаляване 
на риска от бедствия;

	повишаване устойчивостта на обекти-
те от критичната инфраструктура при 
бедствия;
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ции, указания и други за детските градини 
и училищата и типови планове за обучение 
и подготовка за защита при бедствия на 
ръководния персонал и учителите в систе-
мата на народната просвета; 

координира планирането и извършването 
на превантивни дейности от администра-
тивните структури на министерството за 
недопускане или ограничаване въздей-
ствието на рисковите фактории, преди-
звикващи бедствия; 

чрез регионалните си звена контролира 
провеждането на подготовката и обуче-
нието на ръководния персонал, учители-
те и помощен персонал за действие при 
бедствия след съгласуване със съответни-
те регионални звена на МВр. организира 
разработването на процедури за действие 
на министерството при бедствия и коорди-
нира дейността на регионалните инспек-
торати по образование по проблемите на 
евакуацията и възстановяването. 

4. насоки за организацията и 
сЪДЪржанието на оБучението  
за защита При БеДстВия

4.1. насоки за организацията и съдържа-
нието на обучението за защита при бед-
ствия в системата на народната просвета 
и висшите училища

обучението за защита при бедствия ще се 
развива и усъвършенства чрез разрабо-
тване/актуализиране на:

	нормативната база за организация на 
обучението и за действията при бед-
ствия в системата на народната про-
света (предучилищното и училищното 
образование);

	учебните програми за обучение на де-
цата и учениците по възрастови групи 
- детска градина, начален, прогимна-
зиален и гимназиален етап;

	нови методически материали за систе-
мата на народната просвета за инте-
рактивно обучение относно действие 
и поведение при терористичен акт 
съвместно с компететните органи от 
МВр, Данс и др.;

	профилирани магистърски програми 
по природни и антропогенни рискове 
към съответните профилиращи специ-
алности във висшите училища, имащи 
отношение към бедствените и ката-
клизматични явления (Мгу, ту-софия, 
су, уасг, Пу, Шу и др.). 

4.2. обучение на органите за управление, 
съставните части на единната спасителна 
система и доброволците

органите на изпълнителната власт и дру-
гите държавни органи се обучават за за-
щита при бедствия. 

обучението на органите на изпълнител-
ната власт за изпълнение на дейностите 
по защита е задължително и се извършва 
в съответствие с изискванията на закона 
за защита при бедствия (ззБ). съставните 
части на есс включват структури на мини-
стерства и ведомства, общини, търговски 
дружества и еднолични търговци, центро-
ве за спешна медицинска помощ, други 
лечебни и здравни заведения, юридиче-
ски лица с нестопанска цел, включително 
доброволците и въоръжените сили. 

Подготовката на съставните части на 
единната спасителна система се извършва 
чрез тренировки и национални и между-
народни учения. съставните части на есс 
ежегодно участват в подготовката и про-
веждането на SEESIM, учения, организира-
ни от ес и от нато EARDCC. 

Доброволците се обучават в съответствие 
с изискванията на ззБ с цел постигане на 
оперативна съвместимост при изпълне-
ние на задачите за защита на население-
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то и провеждане на спасителни и неот-
ложни аварийно-възстановителни работи 
(снаВр) с основните съставни части на 
есс, в зависимост от тяхната структура и 
предназначение. академията на МВр играе 
основна роля при подготовката на силите 
и средствата от единната спасителна си-
стема (на гДПБзн-МВр и доброволните 
формирования по ПБзн) по защита на на-
селението. Планирано е изграждането на 
национален учебен полигон по защита на 
населението на площ от 40 дка с индика-
тивна стойност 15 млн. лв., проектирането 
на който приключва. на полигона ще бъдат 
симулирани рискови събития и последици 
от същите, като пожари, експлозии, зе-
метресения, наводнения, аварии с опас-
ни вещества и др. ще бъдат обучавани и 
представители на органите за управление 
на защитата при бедствия. 

4.3. обучението на населението за начи-
ните на поведение и действие при бед-
ствия

обучението на населението за начините 
на поведение и действие и изпълнението 
на необходимите защитни мерки се орга-
низира от кметовете на общините и може 
да включва:

	информационни кампании за правил-
ното поведение на населението при 
различни бедствия;

	кампании, адаптирани за уязвимите 
групи в обществото – хора със зрителни 
и слухови затруднения, с моторни на-
рушения, възрастни граждани и деца, 
лишени от родителски грижи, и др.;

за нуждите на информационните кам-
пании се изготвят листовки, брошури и 
книжки, в които са описани правилата за 
поведение при бедствия, материали, на-
сочени към детските и учебни заведения, 
като книжки за оцветяване, указващи дей-
ствията при различните опасности, и др. 

обучението на населението се подпомага 
чрез клипове и късометражни филми за 
поведението на хората при опасност или 
настъпило бедствие,чието разпростране-
ние се осъществява с активно участие на 
медиите. 

изгражда се „система със светлинни ин-
формационни табла“ на места с голям чо-
векопоток (аерогари, автогари, железопъ-
тни гари, метростанции, молове, стадио-
ни, киноцентрове и др.). 

Полезно би било организиране и изработ-
ване на „раница с всичко необходимо при 
опасност“, която да се продава в търгов-
ските вериги и кампания за рекламиране-
то й. 
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национален План за защита При БеДстВия

	осигуряване на средствата и ресурси-
те, предвидени за ликвидиране на по-
следиците от бедствия;

	определяне на начина на взаимодей-
ствие между органите на изпълнител-
ната власт;

	определяне на реда за навременното 
уведомяване на органите на изпълни-
телната власт и населението при за-
плаха или възникване на бедствие. 

националният план за защита при бед-
ствия се въвежда в действие от министър-
председателя при обявяване на бедствено 
положение на територията на повече от 
една област или при обявяване на бед-
ствено положение на територията на една 
област или община, когато силите и сред-
ствата, предвидени в областния план за 
защита при бедствия, не са в състояние да 
се справят с възникналата ситуация. 

При обявено бедствено положение са в 
сила разпоредбите на чл. 5, т. 7 от за-
кона за отговорността за предотвратява-
не и отстраняване на екологичните щети 
(обн. ДВ, бр. 43/2008 г., изм. ДВ, бр. 
77/2010 г.). 

През последното десетилетие стати-
стиката показва увеличаване броя на 
бедствията, предизвикани от природни 
явления, които имат негативни после-
дици за населението, инфраструктура-
та и икономиката на страната. 

ВЪзМожни БеДстВия на 
територията на реПуБлика 
БЪлгария. 

за територията на република България са 
възможни:

националният план за защита при бед-
ствия се изготвя на основание чл. 6, т. 3 и 
чл. 9 във връзка с чл. 62, ал. 2, т. 3 от за-
кона за защита при бедствия. той се със-
тои от девет глави: основание за разрабо-
тване на плана; цел и основни задачи на 
плана; анализ на възможните бедствия 
и прогноза за последиците от тях; мер-
ки за предотвратяване или намаляване 
на последиците от бедствията; мерки 
за защита на населението; разпреде-
ление на задълженията и отговорните 
органи и лица за изпълнение на мерките 
за защита на населението; средства и 
ресурси, предвидени за ликвидиране на 
последиците от бедствия; начина на 
взаимодействие между органите на из-
пълнителната власт и ред за навремен-
но уведомяване при бедствия. 

Основната цел на националния план за 
защита при бедствия е извършването на 
анализи и оценки за риска от възникване 
на бедствия на територията на република 
България и набелязване на превантивни 
мерки за намаляване на неблагоприятните 
последици в резултат от бедствията, ор-
ганизиране и координиране на действията 
за предотвратяване или намаляване на по-
следиците от бедствия. 

осноВните заДачи на Плана са:

	анализиране на възможните бедствия 
и прогнозиране на последиците от тях;

	планиране на мерки за предотвратява-
не или намаляване на последиците от 
бедствията;

	разпределение на задълженията и от-
говорностите между органите на изпъ-
лнителната власт за изпълнение на 
планираните мерки;
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	бедствия, предизвикани от природни 
явления - земетресения, наводнения, 
горски и полски пожари, снежни бури, 
свлачища и срутища, обледявания, 
бурни ветрове;

	бедствия, вследствие на епидемии и 
пандемии по хората, животните и рас-
тенията;

	бедствия, вследствие на крупни про-
мишлени аварии и пожари в обекти, 
работещи с ядрени, взривоопасни и по-
жароопасни материали, радиоактивни 
вещества, промишлени отровни веще-
ства и токсични газове;

	бедствия, вследствие на транспортни 
инциденти - авиационни, железопъ-
тни, пътни, морски и речни. 

за предотвратяване или намаляване на 
неблагоприятните последици от сеизмич-
но въздействие се предприемат следните 
превантивни мерки:

	изследване, анализ и оценка на сеиз-
мичния риск за територията на стра-
ната;

	актуализация на сеизмичното райони-
ране и провеждане на микросеизмично 
райониране, където е необходимо;

	приключване на техническата паспор-
тизация на строежите в срок с акцен-
тиране върху степента на сеизмична 
осигуреност, вкл. и за недвижимите 
културни ценности от национално зна-
чение и от листата на юнеско за све-
товното природно и културно наслед-
ство на територията на страната;

	предприемане на геозащитни и брего-
укрепителни мероприятия;

	упражняване на строг контрол за стрик-
тно спазване на съответната действаща 
нормативна уредба при териториално-

устройственото планиране, инвестици-
онното проектиране и изпълнението и 
експлоатацията на строежите;

	усилване на амортизираните и на нео-
сигурените на сеизмични въздействия 
сгради и съоръжения;

	разработка на сценарии за последстви-
ята от силни земетресения за големи 
урбанизирани територии с цел устано-
вяване на най-уязвимите места и допъ-
лнителни мерки при необходимост;

	обучение и практическа подготовка на 
централните и териториалните органи 
на изпълнителната власт, силите за 
реагиране и населението. 

организационни Мерки за 
защита на населението

органите на изпълнителната власт плани-
рат и провеждат мерки за защита на насе-
лението при бедствия, като организират и 
координират:

	анализа, оценката и прогнозата за ха-
рактера и последствията от най-често 
проявяващите се бедствия;

	разработването и актуализирането на 
планове за защита при бедствия;

	провеждането на мероприятия за усво-
яване на плановете;

	поддържането на непрекъснато дено-
нощно дежурство;

	формирането и поддържането на сили 
и средства за провеждане на снаВр 
във възникналите огнища на пораже-
ния (заразяване) на територията на 
страната;

	създаването на организация за дей-
ствие и взаимодействие между органи-
те за управление и силите за провеж-



143

н о р М а т и В н и  Д о к у М е н т и

дане на мероприятия по защитата на 
населението и извършване на снаВр;

	поддържането в добро състояние на 
общинските и местните пътища;

	защитата на водоизточниците, поддъ-
ржане на готовност при недостиг на 
питейна вода за осигуряване на допъ-
лнителни пунктове за снабдяване с 
вода и включване във водоснабдител-
ната система на допълнителни водоиз-
точници;

	осигуряването в министерствата, ве-
домствата и в техните структури на 
финансови и материални средства за 
комплектуване, обучение и поддръжка 
в постоянна готовност на органите за 
управление и силите за реагиране при 
бедствия;

	дейностите по осигуряване на произ-
водството и доставката на основни стро-
ителни материали за нуждите на неот-
ложните аварийно-възстановителни 
работи;

	участието на дружества със строител-
но-монтажна и пътностроителна дей-
ност във възстановителните работи 
и по осигуряването и поддържане на 
пътища;

	организирането на експертни и проек-
тантски екипи за участие в работата по 
планиране на защитата и инженерното 
осигуряване на спасителните и аварий-
ните дейности;

	информирането на населението за 
възможните бедствия на територията 
на страната, както и за правилата за 
действие и поведение при възниква-
нето им. 

разПреДеление на заДЪлженията 
и отгоВорните органи за 
изПЪлнение на Мерките за 
защита на населението 

Министърът на вътрешните работи:

	провежда държавната политика по за-
щита при бедствия;

	осъществява взаимодействието меж-
ду органите на изпълнителната власт, 
юридическите лица и неправителстве-
ни организации при бедствия;

	организира събирането, анализиране-
то, оценката на информацията и про-
гнозира рисковете от бедствия;

	организира разработването на нацио-
налния план за защита при бедствия и 
на националния план за провеждане на 
снаВр.

Министърът на образованието, младежта 
и науката:

	анализира възможните източници на 
рискове и извършва превантивна дей-
ност за отстраняване или ограничава-
не въздействието на рисковите факто-
ри, които биха могли да предизвикат 
възникването на бедствие;

	участва в разработването на плановете 
за защита при бедствия и на плановете 
за провеждане на спасителни и неотлож-
ни аварийно-възстановителни работи;

	организира оказването на методическа 
помощ на административните структу-
ри на министерството при планирането 
на дейността им при бедствия;

	организира и контролира извършване-
то на превантивни дейности за недопу-
скане или ограничаване въздействието 
на рисковите фактори, предизвикващи 
бедствия;
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	координира и контролира дейността по 
предоставянето на данни за разработ-
ване на националния план за защита 
при бедствия;

	координира и контролира провеждане-
то на обучението на директори, класни 
ръководители и учители за действие 
при бедствия;

	контролира осигуряването в съдържа-
телно и методическо отношение на об-
учението на учениците за защита при 
бедствия;

	координира провеждането на извъ-
нкласни и извънучилищни дейности, 
свързани със защитата при бедствия;

	координира участието в тренировки, 
учения и други форми на обучение за 
действие в рамките на единната спаси-
телна система;

	ръководи разработването на процеду-
ри за действие на министерството при 
бедствия и координира дейността на 
регионалните инспекторати по образо-
вание по проблемите на евакуацията и 
възстановяването;

	при поискване от страна на автономни-
те висши училища координира съста-
вянето на учебни програми, като им 
предоставя тематични модули и ин-
формация по различните видове бед-
ствия.

среДстВа и ресурси, ПреДВиДени 
за ликВиДиране на ПослеДиците 
от БеДстВия

източниците за финансиране по нацио-
налния план за защита при бедствия са 
републиканският бюджет, общинските 
бюджети, структурните фондове на евро-
пейския съюз и от други международни 
организации. 

когато финансирането е за сметка на ре-
публиканския бюджет, съгласно чл. 61, т. 
1 и т. 2 на закона за защита при бедствия, 
финансовите средства за изпълнение на 
националния план за защита при бедствия 
се осигуряват в рамките на одобрените 
средства за съответните министерства и 
ведомства и бюджетни взаимоотношения 
на общините с републиканския бюджет, 
утвърден със закона за държавния бюд-
жет на република България за съответна-
та година. за изпълнение на дейностите 
по този план към компетентния с оглед 
характера на бедствието министър или 
ръководител на ведомство със заповед на 
министър-председателя се създава щаб 
за координация и контрол (щкк). ръково-
дителят на щаба, поименният му състав и 
мястото, където ще заседава, се опреде-
лят със заповед.

Националният план за защита при бед-
ствия е задължителен за изпълнение от 
всички органи на изпълнителната власт, 
юридическите, физическите лица и едно-
личните търговци при възникване на бед-
ствия. той се актуализира поне веднъж на 
три години или при нова нормативна уред-
ба на страната или европейския съюз, от-
насяща се до или свързана с изменение 
регламентацията и организацията на дей-
ностите по защитата от бедствия. 
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оБщински ДокуМенти

1. наредба за действия при възникване на бедствия, аварии и катастрофи на територи-
ята на общината. 

2. План за защита при бедствия на територията на общината. 

3. План за провеждане на евакуация и разсредоточаване при бедствия и аварии на те-
риторията на общината. 

нареДБа за ДейстВия При ВЪзникВане на БеДстВия, аВарии и 
катастроФи на територията на оБщина аВрен

общинска комисия за защита на населе-
нието при бедствия, аварии и катастрофи 
(ПобкзнБак). Председател на комисията 
е кметът. 

(2) Постоянната комисия към общината 
изпълнява следните основни задачи:

1. анализира състоянието и готовността 
на съответните търговски дружества и 
предприятията на еднолични търговци 
за предотвратяване и ликвидиране на 
последствията от бедствия, аварии и 
катастрофи в общината и разработва 
програми, планове и мерки за повиша-
ване на тяхната готовност;

2. организира и провежда превантивна 
дейност за предотвратяване и намаля-
ване на вредните последствия от бед-
ствия, аварии и катастрофи;

3. създава и поддържа в готовност орга-
ни за ръководство и формирования за 
изпълнение на мероприятията по за-
щитата;

4. организира привеждането в готовност 
на подчинените им комисии, щабове и 
формирования с цел проверка;

5. планира, организира, ръководи, коор-
динира и контролира предоставянето 
и участието на формирования и сред-

I. оБщи Положения

II. заДЪлжения на оБщинската аД-
Министрация, рЪкоВоДителите на 
тЪргоВски ДружестВа и гражДа-
ните

III. аДМинистратиВно-наказателни 
разПореДБи

ІV. ДоПЪлнителни разПореДБи

V. заключителни раПореДБи

I. оБщи Положения

чл. 1. с настоящата наредба се уреждат: 
организацията, функциите и задълже-
нията на общинската администрация и 
търговските дружества и задълженията 
на гражданите за провеждане на преван-
тивна дейност по опазване живота и здра-
вето на хората, частната, общинската и 
държавната собственост, както и мерките 
за ограничаване и ликвидиране на послед-
ствията при възникване на бедствия, ава-
рии и катастрофи (Бак). 

II. заДЪлжения на 
оБщинската аДМинистрация, 
рЪкоВоДителите на тЪргоВски 
ДружестВа и гражДаните

чл. 3. (1) кметът на общината със своя за-
повед определя състава на Постоянната 
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ства в спасителните и неотложните 
аварийно-възстановителни работи;

6. събира информация за възникналите 
бедствия, аварии и катастрофи в об-
щината и информира постоянната об-
ластна комисия и застрашеното насе-
ление за създалата се обстановка, за 
предприетите мерки за ликвидиране 
на последствията и за начините на по-
ведение и действие;

7. осигурява и поддържа в готовност 
средствата за оповестяване, за колек-
тивна и индивидуална защита на насе-
лението от областта и общината;

8. осъществява контрол върху дейността 
на търговските дружества и еднолич-
ните търговци и предприема мерки за 
повишаване на тяхната безопасност и 
за санкциониране на нарушителите; ин-
формация за констатираните нередно-
сти, за предприетите мерки и за нало-
жените санкции изпраща в съответните 
отраслови министерства и ведомства;

9. оказва помощ и контрол по изпълнение-
то на задачите по защитата на населе-
нието и обектите от националното сто-
панство на територията на общината;

10. подпомага работата на териториалните 
органи на централните ведомства. 

чл. 6. При обявяване на «Бедствено поло-
жение» със заповед на кмета на община-
та, се забранява движението на превозни 
средства по указаните в заповедта участъ-
ци и райони на общината, с цел осигуря-
ване приоритетно движение на МПс със 
специален режим на движение, специа-
лизирани машини и техника и превозни 
средства за снабдяване с хранителни про-
дукти и медикаменти. 

III. аДМинистратиВно - 
наказателни разПореДБи

чл. 8. (1) контролът по спазване разпо-
редбите на настоящата наредба се възла-
га на: заместник кмет на община аврен, 
гл. специалист „гражданска защита“ при 
община аврен и кметовете на населени 
места. 

План за защита При БеДстВия на оБщина ДоБрич (от 2014 г.)

а. аналитична част

разДел І. оБщи Положения

1. осноВание за разраБотВане на 
Плана. 

„Планът за защита при бедствия на общи-
на град Добрич“ е разработен на основа-
ние на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от закона за 
защита при бедствия, обн. ДВ. бр. 102 от 
19 декември 2006 година. 

2. цел на Плана. 

	да се повиши капацитетът на органи-

те за управление и администрацията 
за организиране и координиране на 
превантивна дейност, за управление 
на действията и взаимодействията по 
време на бедствия, както и възстано-
вяване на щетите, нанесени от тях. 

	създаване на организация за предпри-
емане на мерки за защита на живота и 
здравето на хората, на околната среда 
и набелязване на необходимите дейст-
вия на органите за управление и сили-
те за реагиране при очаквани кризи, 
предизвикани от бедствия. 

	да се създаде ор га ни за ция за своевре-
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менно прог но зи ра не и анализиране ха-
рактера и послед с т ви ята от най-често 
проявяващите се бедствия;

	прилагане на превантивни мерки и 
превантивен контрол за недопуска-
не или намаляване на последиците от 
бедствия на територията на общината;

	въвеждане на европейски стандарти и 
добри практики за оценка на риска на 
местно ниво;

	разпределение на задълженията и от-
говорните органи и лица за изпълнение 
на предвидените мерки;

	поддържане и усъвършенстване на 
елементи от системата за наблюдение, 
ранно предупреждение и оповестяване 
на органите за управление при бед-
ствия, на формирования на единната 
спасителна система и населението;

	планиране на средства и ресурси за 
превенция и за ликвидиране на после-
диците от бедствия. 

3. осноВни заДачи. 

3.1. изследване, анализ и оценка на риска 
на възможните бедствия и прогноза за по-
следиците от тях. 

3.2. Планиране на защитата при бедствия. 

3.3. набелязване на мерки за предотвра-
тяване и намаляване на последиците от 
бедствие. 

  провеждане на превантивна дейност;

 поддържане в готовност на силите и 
средствата. 

3.4. набелязване на мерки за защита на 
населението.

  изграждане и поддържане в готовност 
на компоненти от системата за наблю-

дение, ранно предупреждение и опо-
вестяване;

  осигуряване и поддържане на колектив-
ни и индивидуални средства за защита;

  обучение и практическа подготовка на 
органите за управление, общинската 
администрация, силите за реагиране и 
населението;

  подпомагане и възстановяване при 
бедствия;

  създаване на резерви от финансови и 
материални средства за мероприятия 
по превенция и ликвидиране на по-
следствия от бедствия;

  приемане и разпределяне на помощи;

  ред за погребения на хора и загробва-
не на животни при масови поражения 
при бедствия;

  строго спазване на законодателството 
на р. България и международните спо-
разумения по защитата при бедствия. 

3.5. разпределение на задълженията и от-
говорните органи и лица за изпълнение на 
набелязаните мерки. 

3.6. уточняване на средствата и ресурси-
те, предвидени за ликвидиране на после-
диците от бедствия. 

3.7. определяне на начини на взаимо-
действие между органите на изпълнител-
ната власт и съставните части на единната 
спасителна система.

3.8. уточняване реда за навременно уве-
домяване на органите на изпълнителна-
та власт и населението при опасност или 
възникване на бедствия. 

5. ВЪВежДане на Плана В ДейстВие. 

Планът за защита при бедствия се въвежда 
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след обявяване на „Бедствено положение“ 
в приложната си част (специализирани 
планове), според вида на бедствието. 

кметът на общината обявява със заповед 
„Бедствено положение“ за цялата терито-
рия на общината или за част от нея. 

заповедта влиза в сила незабавно и се 
разгласява, чрез средствата за масово ос-
ведомяване. 

копие от заповедта се изпраща незабавно 
на областния управител и на Министъра на 
вътрешните работи. 

Бедственото положение се отменя пред-
срочно при отпадане на обстоятелствата, 
послужили за основание за обявяването 
му със заповед на кмета. 

началото на въвеждане на бедственото 
положение и срокът на неговото действие 
е не повече от 30 дни от датата на обявя-
ването му. 

разДел ІІІ.  
анализ и оценка на риска от 
БеДстВия 

1. анализ и оценка на риска от 
БеДстВия. 

за територията на община град Добрич са 
възможни:

 бедствия - земетресения, наводнения, 
суша, свла чи ща и срутища, бурни вет-
рове, смерчови явления, прашни бури, 
горски и полски пожари, градушки, 
снегонавявания и обле дя вания, огни-
ща на заразни болести и епидемии по 
хората, животните и растенията;

  аварии - в рисковите обекти, работещи 
с взри во - и пожароопасни материали, 
промишлени отровни вещества и ток-
сични га зове;

  катастрофи - пътнотран спортни, же-
лезопътни, въздушни и от преднамере-
ни действия. 

същността и пос лед с т ви ята от най-ха рак-
тер ни те бедствия, аварии и катастрофи се 
заключават в следното: наводнения, земе-
тресения, снегонавявания и обледявания, 
засушавания, градушки, гръмотевични 
и ветрови бури, смерчове, радиационно 
заразяване и замърсяване след авария в 
аец, трансграничен пренос и източници 
на йонизиращо лъчение, промишлени ава-
рии, биологично заразяване на хора, жи-
вотни и растения, катастрофи (с наземен, 
въздушен и жп транспорт), свлачища, сру-
тища, кални потоци, инциденти с взривни 
вещества и боеприпаси, пожари. 

3. риск за населението. 

Възможни потенциални опасности за на-
селението на територията на община град 
Добрич са главно от предприятия от хра-
нително-вкусовата промишленост и дру-
жества, които използват за технологич-
ни нужди киселини, петролни продукти, 
алуминиева паста за газобетон, пластма-
сови суровини и др., които са оценени с 
ниско ниво на опасност и с ниска степен 
на риск. 

3. изВоДи от анализа на ВЪзМожните 
БеДстВия и оценката на риска. 

	В община град Добрич е възможно 
възникването на различни по вид бед-
ствия, аварии и катастрофи, които мо-
гат да предизвикат значителни загу-
би в човешки и материални ресурси. 
Прогнозата на възможните събития 
показва, че тяхното проявление ще до-
веде до сериозни затруднения в нор-
малната работа на инфраструктурата в 
района на бедствието, ще се нарушат 
жизненоважни системи за управление 
и нормалното функциониране на ико-
номиката. най-сложна обстановка ще 
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се създаде при разрушително земетре-
сение, наводнение и авария в атомна 
електроцентрала. 

	за овладяване на кризисните ситуации, 
намаляване на загубите и ликвидиране 
на последствията е необходимо плани-
ране и съгласуване на мероприятията 
по защитата на населението и собстве-
ността от органите на изпълнителна-
та власт, местното самоуправление и 
местната администрация, организаци-
ите със стопанска и идеална цел. 

разДел ІV. Мерки за 
ПреДотВратяВане, наМаляВане  
на риска от БеДстВия

Мерките за предотвратяване или намаля-
ване на риска от бедствия се внасят на 
базата на резултатите от експертизите за 
оценка на риска от възникване на бедствия 
на територията на общината. те могат да 
бъдат организационни и практически при-
ложими. 

разДел V. Мерки за защита на 
населението При БеДстВия

Мерките за защита при бедствия са ком-
плекс от организационни и технически 
мероприятия за намаляване или недопус-
кане вредното въздействие от факторите, 
съпровождащи различните бедствия, и 
включват:

	изграждане/модернизация на системи-
те за наблюдение, ранно предупреж-
дение и оповестяване на населението. 
основават се на:

	информация и данни, предоставени от 
физически лица, организации и инсти-
туции;

	информация и данни от системи за мо-
ниторинг на метеорологични, хидро-
логични, сеизмологични, химически, 
биологични, радиологични, ядрени, 

екологични и други обекти и явления;

	информация и данни, получени в цен-
тровете на националната система за 
спешни повиквания 112;

	хидрометеорологична прогностична 
информация за опасни явления от 
ниМх;

	международен обмен на информация и 
данни;

	планиране осигуряването на временно 
извеждане на населението, животни-
те, разсредоточаване на материални 
ценности от предполагаеми застраше-
ни общински територии;

	осигуряване на колективни и индиви-
дуални средства за защита;

	осигуряване на временно снабдяване с 
питейна вода, храни, подслон и други 
необходими средства за пострадалото 
население от общината;

	изготвяне на наръчници и обучение 
на населението за реагиране при бед-
ствия;

	провеждане на учения за изграждане 
на практически умения и навици за ре-
агиране на населението при бедствия. 

разДел VІ. разПреДеление на 
заДЪлженията и отгоВорните 
органи и лица за изПЪлнение на 
ПреДВиДените Мерки

кметът на общината:

По превенция на дейностите, свързани 
със защитата от бедствия

1. организира и ръководи защитата при 
бедствия на територията на общината; 

2. разработва общински план за защита 
при бедствия (планът се приема на за-
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седание на общински съвет) съвместно 
с представители на ведомства и юри-
дически лица, имащи отношение по за-
щитата при бедствия на територията на 
общината. 

3. организира, координира и провежда 
превантивни мерки за недопускането 
или намаляването на последиците от 
бедствия; 

4. осъществява своевременното оповес-
тяване и информиране на населението 
при заплаха от възникване или за въз-
никнало бедствие. 

разДел VІІІ. начини за 
ВзаиМоДейстВие МежДу 
сЪстаВните части на еДинната 
сПасителна систеМа (виж схемата)

разДел Іх. реДЪт за ранно 
ПреДуПрежДение и оПоВестяВане 
на органите на изПЪлнителната 
Власт, на сЪстаВните части на 
еДинната сПасителна ситеМа и 
населението При оПасност или 
ВЪзникВане на БеДстВия

При възникване на бедствия, аварии и ка-
тастрофи оперативният дежурен в общин-
ската администрация получава информа-
ция от контролните и надзорни органи, 
длъжностни лица от обекта на събитието 
и от отделни граждани. 

навременното уведомяване на органите на 
изпълнителната власт, съставните части на 
единната спасителна система и на се ле ни-
ето от общината за видовете опасности се 
осъ щес т вя ва съгласно изготвената схема 
за оповестяване от оперативния де жур ен 

систеМа за уПраВление и ВзаиМоДейстВие При БеДстВия
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на общинската администрация и по дейс-
т  ва ща та комуникационно информационна 
система на Министерството на вътрешните 
работи (оц) с из пол з ва не на далекосъоб-
щителна мрежа на Бтк-еаД, Българската 
национална телевизия, Българското на-
ционално радио, операторите (мобилни, 
кабелни и ефирни), осъществяващи ра-
дио-и/или телевизионни дейности, местни 
средства за масово осведомяване. 

навременното уведомяване на органи-
те на изпълнителната власт се извършва 
със сигнал „БеДстВие“, а на население-
то - съгласно „таблицата за сигналите при 
различните видове опасности и средства-
та за предаването им“. 

Б. Приложна част – 
сПециализирани ПланоВе

План за ДейстВия При снегонаВяВане 
и оБлеДяВане

План за ДейстВие При зеМетресение

План за ДейстВия При раДиационна 
аВария, трансгранично раДиоактиВно 
заМЪрсяВане и инциДенти с източници 
на йонизиращо лЪчение

План за ДейстВия При наВоДнение

План за ДейстВия При ПроМиШлени аВа-
рии

План за ДейстВия При Пожари

В. Приложения

1. заповед № 26/13.01.2014 г. на кмета на 
община град Добрич за сформиране на 
щаб за изпълнение на общинския план за 
защита при бедствия и за взаимодействие 
с щабовете по чл. 62а, ал.2, чл. 63, ал.2 и 
чл. 64, ал.1, т. 10 от закона за защита при 
бедствия. 

2. списък–указател на щаба за изпълне-
ние на общинския план за защита при бед-
ствия и за взаимодействие с щабовете по 
чл. 62а, ал. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 64, ал.1, 
т. 10 от закона за защита при бедствия. 

3. заповед за обявяване на бедствено по-
ложение (образец)

4. Физикогеографска карта на територия-
та на община град Добрич. 

План за ПроВежДане на еВакуация и разсреДоточаВане При 
БеДстВия и аВарии на територията на оБщина ДряноВо

(Приет с Решение №333 от Протокол №36/22.07.2013 г. на Общински съвет – Дряново)

І. оБщи Положения

1. Основание за разработване на плана. 
Планът за провеждане на евакуация и раз-
средоточаване при бедствия и аварии се 
разработва на общинско ниво въз основа 
на чл. 9, ал. 1 от закона за защита при 
бедствия. 

2. Цел на плана. опазване живота и 

здравето на населението, извеждане от 
засегнатия район, евакуация и разсредо-
точаване на хора, животни и материални 
ценности. организираната евакуация на 
хора и животни се извършва чрез сбор-
ни евакуационни пунктове (сеП), еваку-
ационни центрове (ец) и места за наста-
няване (Мн), като се създаде оптимална 
организация за успешно осъществяване 
на мероприятията по защитата на населе-
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евакуация и/или разсредоточаване се 
осъществяват при обявяване на „Бедстве-
но положение“ или при възникване на 
опасност от бедствие. 

1. начините и сПосоБите за 
оПоВестяВане:

а. Ред за информиране на население-
то. При възникване на бедствия, аварии и 
катастрофи населението периодически и 
според обстановката се информира за раз-
витието на събитията и получава указания 
за поведението и действията си от сред-
ствата за масова информация. съдържа-
нието на излъчената информация и указа-
нията се дават от официален говорител на 
щаба за изпълнение на ПзБ. 

При възникване на земетресение и дру-
ги стихийни бедствия и аварии щабът за 
изпълнение на ПзБ по решение на пред-
седателя, информира населението чрез 
средствата за масова информация в обем 
и тираж, способстващи за защитата му в 
пълна степен. 

населението се информира от излъчва-
нията на Българското национално радио 
и Българската национална телевизия, от 
радиотранслационните възли, отпечатани 
и разпространени листовки, както и с под-
вижни радиофицирани средства на ру По-
лиция и други ведомства. 

При възникване на земетресение населе-
нието ще получи информация за засегна-
тия район, както и за неотложните мерки, 
които ще се предприемат от предаванията 
на Бнр и Бнт. 

информация за възникналите на тери-
торията на общината бедствия, аварии и 
катастрофи населението ще получава от 
средствата за масова информация и пре-
димно от кт „Боряна“ - Дряново, на тери-
торията на общината. 

нието и материалните ценности.  

3. Основни задачи. основните задачи на 
плана за провеждане на евакуация и раз-
средоточаване са със следното съдържа-
ние:

1. анализ на обстановката, прогноза за по-
следиците от бедствията и провеждане на 
евакуация и разсредоточаване:

 създаване на система за своевремен-
но информиране и оповестяване на 
органите, населението, силите и сред-
ствата за защита на населението при 
възникване на бедствия, аварии и ка-
тастрофи на територията на общината;

 създаване на групировка от сили и 
средства за провеждане на евакуация 
и разсредоточаване;

 въвеждане на контрол при евакуация и 
разсредоточаване и строго спа зване на 
санитарно-хигиенните изисквания;

 поддържане на реда и сигурността в 
районите и опазване на държавното и 
личното имущество на гражданите;

 поддържане в готовност на силите по 
плана за взаимодействие и постоянни 
контакти с органите на другите минис-
терства и ведомства, имащи отноше-
ние по евакуация и разсредоточаване. 

ІІ. реД за ВЪВежДане на Плана

При възникване на критични и бедствени 
ситуации Председателят на щаба за изпъ-
лнение на ПзБ въвежда Плана за защита при 
бедствия и обявява със своя заповед бед-
ствено положение за цялата или за част от 
територията на общината съгласно чл. 49 
(1) от ззБ (закона за защита при бедствия). 

копие от заповедта по ал. 1 се изпраща 
незабавно на областен управител - габро-
во, и на министъра на вътрешните работи. 
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информация за развитие на събитията и 
получаване на указания за поведението 
и действията си населението периодиче-
ски според обстановката ще получава и от 
местния печат. съдържанието на излъче-
ната информация се дава от секретаря на 
щабa за изпълнение на ПзБ. 

2. Местата на сБорни еВакуационни 
ПунктоВе (сеП), еВакуационни 
центроВе (ец) и Места за  
настаняВане (Мн)

Местата, които ще се използват за устрой-
ване на сборни евакуационни пунктове 
(сеП), са открити площи (градски стадион, 
квартал „априлци“, площад до автогара 
и др.), които не са в близост до сгради, 
електропроводи, водни течения. там ще 
бъдат устроени и временни пунктове за 
доставка на храна, вода, медикаменти, за-
топлящи напитки, дрехи и одеяла. 

3. отгоВорниците и сЪстаВЪт на 
сеП, ец и Мн и техните заДЪлжения 
При ПроВежДане на еВакуация и 
разсреДоточаВане

 щабът за изпълнение на ПзБ – Дряново;

 Длъжностни лица от общинската адми-
нистрация, отговорни за извеждането 
и грижите за хората, нуждаещи се от 
специална помощ:

 камелия костадинова – мл. експерт 
„социални дейности“ в Дирекция еихП 
- за извеждане на обитателите на ДВД 
- Дряново;

 татяна Декова - старши експерт в Ди-
рекция еихП в община Дряново - за из-
веждане на децата от детските гради-
ни и училищата;

 инж. георги Бахчеванов – мл. експерт 
оМП и ук - за осигуряване на необхо-
димото оборудване и координиращо 
нуждите от храна, вода и други мате-

риали от първа необходимост;

 инж. любомир начев – мл. експерт в 
Дирекция утисП - за местата за вре-
менно настаняване;

 светозар ламбев – мл. експерт в Ди-
рекция утисП - координиращ осигуря-
ването на транспорта; 

 един екип на цсМП – Дряново;

 Два екипа на „В и к“ еооД – район Дря-
ново;

 Два екипа на „енерго-Про България“ 
еаД - Мир - Дряново;

 Два екипа на ру Полиция – Дряново;

 един екип на рс „ПБзн“ – Дряново; 

 един екип на рзи – габрово. 

5. осноВните и резерВните МарШрути 
за еВакуация и разсреДоточаВане и 
организацията на ДВижението 

основните и резервните маршрути за ева-
куация и разсредоточаване и организа-
цията на движението се разработват на 
база конкретна ситуация, вследствие бед-
ствие, авария или катастрофа съвместно 
с органите на руП – Дряново, и рс ПБзн 
- Дряново. 

6. реДЪт за настаняВане и 
осигуряВане на еВакуираните лица и 
за сЪхранение на разсреДоточените 
културни и Материални ценности

1. осигуряване подслон на хората. Мес-
тата, които ще се използват за устрой-
ване на сборни евакуационни пунктове 
(сеП), са открити площи (градски ста-
дион, квартал „априлци“, площад до 
автогара и др.), които не са в близост 
до сгради, електропроводи, водни те-
чения. там ще бъдат устроени и вре-
менни пунктове за доставка на храна, 
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вода, медикаменти, топли напитки, 
дрехи и одеяла. 

2. осигуряване на храна и питейна вода. 
разчет за три дни на нуждите от хра-
на и вода, в зависимост от степента на 
пораженията и засегнатите лица. необ-
ходимо е да бъдат осигурени продукти 
от първа необходимост: вода (3 литра 
бутилирана минерална вода) на човек; 
3 хляба на човек; 9 броя консерви на 
човек, 0,300 кг сирене на човек. 

3. осигуряване на медицинско об-
служване. Медицинско (лечебно-
евакуационно) осигуряване се органи-
зира от силите и средствата на рзи (ре-
гионална здравна инспекция) - габрово, 
и ФсМП (Филиал за спешна медицинска 
помощ) - Дряново, по утвърдената от 
Министерството на здравеопазването 
схема за действията на здравните за-
ведения при бедствия и аварии и Пла-
на за взаимодействие с рзи - габрово, 
и ФсМП - Дряново. 

4. съхранение на разсредоточените кул-
турни и материални ценности. 

5. осигуряване на населението с исз (ин-
дивидуални средства за защита) и йод-
ни таблетки (при необходимост). При 
завишени стойности на радиационния 
фон в резултат на авария в аец, разда-
ване исз и таблетки за йодна профи-
лактика на населението по предвари-
телно направения разчет в общината:

7. Мерките за осигуряВане на 
оБщестВения реД и оПазВане на 
иМущестВото на еВакуираните

осигуряване на обществения ред и опазва-
не на имуществото на евакуираните се ор-
ганизира на база силите на руП - Дряново, 
които осигуряват пропускателен режим и 
охрана на обществения ред. При необхо-
димост от извеждане на личния състав от 
бедстващия обект и населението от при-
лежащия район се разгръщат постове за 
регулиране на движението и охрана на об-
ществения ред. органите на МВр осигуря-
ват въвеждането на групировките от сили 
за провеждане на неотложните аварийно-
възстановителни работи. 

8. реДЪт за ВрЪщане на 
еВакуираните По Местата за 
Постоянно МестожиВеене и на 
разсреДоточените културни и 
Материални ценности 

редът за връщане на евакуираните по 
местата за постоянно местоживеене и на 
разсредоточените културни и материални 
ценности се определя от председателя на 
щаба за изпълнение на ПзБ след отмяна на 
бедственото положение (ако е обявено та-
кова) или след преминаване на опасност-
та от бедствие. основните и резервните 
маршрути за връщане на евакуираните по 
местата за постоянно местоживеене и на 
разсредоточените културни и материални 
ценности се променят при необходимост. 
използват се същите МПс.
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норМатиВни ДокуМенти на Мон 

1. закон за предучилищното и училищно-
то образование (в сила от 01.08.2016 г. 
обн. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г.). 

2. инструкция за изискванията за безо-
пасни условия на възпитание, обуче-
ние и труд в системата на народната 
просвета. (ДВ. бр. 61 от 1996 г.). 

3. инструкция № 2 от 05.07.2004 г. за 
под готовката и обучението на децата, 
педагогическия, административния и 
помощен персонал в детските градини 
за безопасно поведение при бедствия, 
аварии, катастрофи и пожари. 

4. заповед № рД 09-184/01.02.2007 г. от-
носно изискванията за безопасни ус-
ловия на възпитание, обучение и труд 
в системата на народната просвета и 
във връзка с необходимостта от свое-
временно уведомяване за възникнали 
инциденти с ученици и учители, пътно-
транспортни произшествия, аварии и 
злополуки. 

5. заповед № рД 09-1583/09.09.2009 г. за 
осигуряване на безопасни условия за 
отглеждане, обучение и възпитание на 
децата и учениците в детските гради-
ни, училищата и обслужващите звена 
на народната просвета. 

закон за ПреДучилищното и училищното оБразоВание

(в сила от 01.08.2016 г. Обн. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г.) 

законът за Министерството на образова-
нието и науката се състои от деветнадесет 
глави, като всяка глава съдържа по някол-
ко раздела и завършва с Допълнителни, 
Преходни и заключителни разпоредби. 

Глава първа съдържа: общи разпоредби. 

Глава втора: език в системата на преду-
чилищното и училищното образование. 

Глава трета: Държавни образователни 
стандарти. 

Глава четвърта: институции в системата 
на предучилищното и училищното образо-
вание. 

Глава пета: Предучилищно образование. 

Глава шеста: училищно образование. 

Глава седма: Познавателни книжки, учеб-
ници и учебни помагала. 

Глава осма: Признаване, приравняване и 

валидиране на резултати от ученето. 

Глава девета: Деца и ученици. 

Глава десета: родители. 

Глава единадесета: учители, директори 
и други специалисти. 

Глава дванадесета: информация и доку-
менти. 

Глава тринадесета: органи на управле-
ние. 

Глава четиринадесета: обществени съ-
вети. 

Глава петнадесета: управление на ка-
чествата. 

Глава шестнадесета: Финансиране и 
имущество. 

Глава седемнадесета: настоятелства. 

Глава осемнадесета: откриване, прео-
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бразуване, промяна и закриване на инсти-
туциите в системата на предучилищното и 
училищното образование. 

Глава деветнадесета: административно-
наказателни разпоредби. 

глаВа ПЪрВа.  
оБщи разПореДБи 

разДел І. ПреДМет на закона 

чл. 1. (1) този закон урежда обществе-
ните отношения, свързани с осигуряване 
на правото на предучилищно и училищ-
но образование, както и с устройството, 
функциите, организацията, управлението 
и финансирането на системата на преду-
чилищното и училищното образование. 

(2) този закон се прилага за училищното 
професионално образование и обучение, 
доколкото друго не е уредено в закона за 
професионалното образование и обучение. 

разДел ІІІ. цели на ПреДучилищното 
и училищното оБразоВание 

чл. 5. (1) основните цели на предучилищ-
ното и училищното образование са: 

1. интелектуално, емоционално, социал-
но, духовно-нравствено и физическо 
развитие и подкрепа на всяко дете и на 
всеки ученик в съответствие с възрас-
тта, потребностите, способностите и 
интересите му; 

2. съхраняване и утвърждаване на бъл-
гарската национална идентичност; 

3. придобиване на компетентности, необ-
ходими за успешна личностна и профе-
сионална реализация и активен граж-
дански живот в съвременните общно-
сти; 

4. придобиване на компетентности за 
прилагане на принципите за устойчиво 

развитие;

5. ранно откриване на заложбите и спо-
собностите на всяко дете и ученик и 
насърчаване на развитието и реализа-
цията им; 

6. формиране на устойчиви нагласи и мо-
тивация за учене през целия живот; 

7. придобиване на компетентности за 
разбиране и прилагане на принципите 
на демокрацията и правовата държа-
ва, на човешките права и свободи, на 
активното и отговорното гражданско 
участие; 

8. формиране на толерантност и уваже-
ние към етническата, националната, 
културната, езиковата и религиозната 
идентичност на всеки гражданин; 

9. формиране на толерантност и уваже-
ние към правата на децата, учениците 
и хората с увреждания; 

10. познаване на националните, европей-
ските и световните културни ценности 
и традиции; 

11. придобиване на компетентности за 
разбиране на глобални процеси, тен-
денции и техните взаимовръзки; 

12. придобиване на компетентности за 
разбиране и прилагане на принципите, 
правилата, отговорностите и правата, 
които произтичат от членството в евро-
пейския съюз. 

глаВа Шеста.  
училищно оБразоВание

разДел I. ВиДоВе училищно 
оБразоВание. стеПени, етаПи и 
ВиДоВе училищно оБразоВание 

чл. 73. (1) според степента училищното 
образование е основно и средно. 
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(2) обучението за придобиване на основно 
образование се осъществява от I до VII клас, 
включително в два етапа, както следва: 

1. начален – от I до IV клас включително, и 

2. прогимназиален – от V до VII клас вклю-
чително. 

чл. 74. (1) според подготовката училищ-
ното образование е общо, профилирано и 
професионално. 

(2) общото образование се осъществява в 
основната степен чрез обучение за придо-
биване на общообразователната и разши-
рената подготовка. 

разДел II. училищна ПоДготоВка – 
сЪщност и сЪДЪржание 

чл. 75. (1) училищната подготовка е съв-
купност от компетентности – знания, уме-
ния и отношения, необходими за успеш-
ното преминаване на ученика в следващ 
клас, етап и/или степен на образование 
и свързани с постигане на целите на учи-
лищното образование. 

(2) според съдържанието си училищната 
подготовка е общообразователна, раз-
ширена, профилирана, професионална и 
допълнителна. В специализираните учи-
лища се осигурява и придобиването на 
специализирана подготовка. 

(3) училищната подготовка се придобива 
чрез обучение по учебни предмети или 
модули, а допълнителната подготовка – 
и чрез обучение или дейности в други 
форми. 

чл. 76. (5) В процеса на училищното об-
разование може да се изучават и учеб-
ни предмети от областта на глобалното, 
гражданското, здравното и интеркултур-
ното образование, предприемачеството, 
управлението на личните финанси и про-
грамирането, защитата на родината, насе-

лението и околната среда, учебни пред-
мети, които формират национално само-
чувствие, патриотичен дух и родолюбие 
в децата и учениците, като разширяват и 
допълват съдържание, което присъства 
интегрирано в други учебни предмети. 

(8) учебните предмети по ал. 5 се изуча-
ват по учебни програми, утвърдени от ди-
ректора на училището. учебните програми 
определят и броя учебни часове за изуча-
ването им. 

чл. 80. (1) общообразователната подго-
товка в основната степен на образование 
е еднаква за всички видове училища и се 
придобива чрез изучаване на едни и същи 
общообразователни учебни предмети и с 
един и същ брой учебни часове за всеки от 
тях, определени с държавния образовате-
лен стандарт за учебния план. 

чл. 82. (1) разширената подготовка об-
хваща компетентности, които развиват и 
усъвършенстват отделни компетентности 
от общообразователната подготовка. 

(2) разширената подготовка се придоби-
ва чрез изучаване на общообразователни 
учебни предмети по чл. 77, ал. 2, пред-
видени за изучаване в процеса на училищ-
ното образование, както и на учебни пред-
мети по чл. 76, ал. 1, 3, 4 и 5. 

3) учебните предмети, чрез които се при-
добива разширената подготовка в конкрет-
ното училище, се определят с училищния 
учебен план в зависимост от интересите 
на учениците и възможностите на учили-
щето. 

чл. 85. (1) Допълнителната подготовка 
обхваща компетентности, отговарящи на 
интересите на учениците и подкрепящи 
развитието на заложбите им. 

(2) учебните предмети, модулите и дей-
ностите, чрез които се придобива допъ-
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лнителната подготовка, се предлагат от 
училището в зависимост от възможности-
те му, избират се от учениците според ин-
тересите им и се определят с училищните 
учебни планове. 

(3) съдържанието на допълнителната под-
готовка, с изключение на учебните пред-
мети по чл. 76, ал. 1, 2, 3 и 4, се определя 
в учебни програми, утвърдени от директо-
ра на училището. 

разДел ІІІ. учеБен План 

чл. 87. (1) учебният план разпределя 
учебното време между учебните предмети 
или модули за придобиване на училищна-
та подготовка. 

(2) структурата на учебния план обхваща 
три раздела: 

1. раздел а – задължителни учебни часо-
ве; 

2. раздел Б – избираеми учебни часове; 

3. раздел В – факултативни учебни часове. 

чл. 90. Във факултативните учебни ча-
сове се осъществява обучение за придо-
биване на допълнителната подготовка. 

чл. 92. (2) часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за па-
триотично възпитание и за изграждане на 
граждански компетентности, включително 
чрез ученическото самоуправление. 

разДел V. учеБно и неучеБно ВреМе 

чл. 101. (1) училищното образование се 
организира в учебни години. 

(2) учебната година включва учебни сро-
кове, учебни седмици, учебни дни и учеб-
ни часове, както и ваканции. 

(3) учебната година е с продължителност 
12 месеца и започва на 15 септември, а 
в спортните училища – на 1 септември. В 
случай че 15 септември, съответно 1 сеп-
тември е почивен ден, тя започва на пър-
вия следващ работен ден. 

(4) Броят на учебните седмици в една 
учебна година и разпределението им по 
класове се определят с държавния обра-
зователен стандарт за учебния план. 

(5) учебните срокове и тяхната продължи-
телност, продължителността на учебната 
седмица, продължителността на учебните 
часове, както и ваканциите се определят с 
държавния образователен стандарт за ор-
ганизацията на дейностите в училищното 
образование. 
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инструкция за изискВанията за БезоПасни услоВия  
на ВЪзПитание, оБучение и труД В систеМата на  

нароДната ПросВета

(Издадена от Министерството на образованието, науката и технологиите.  
Обнародвана, ДВ, бр. 61 от 1996 г.)

(2) Правилникът по ал. 1 се отнася за де-
цата, учениците, педагогическия и непе-
дагогическия персонал от просветното 
звено, както и за лицата, които по различ-
ни поводи се намират в детската градина, 
учебната сграда, учебните цехове, рабо-
тилниците, производствените участъци, 
площадките, терените. 

(3) Правилникът по ал. 1 включва:

1. конкретизираните изисквания по чл. 3 
и 4;

2. задълженията за провеждане на ин-
структаж по безопасни условия на въз-
питание, обучение и труд от учители и 
от оторизирани лица;

3. задълженията за провеждане на ин-
структаж по безопасност на труда при 
дейностите по чл. 3, ал. 2;

4. задълженията за водене и съхранение 
на книга за инструктажите по т. 2 и 3;

5. задълженията на длъжностните лица 
за материално-техническото осигуря-
ване на дейностите по безопасност на 
възпитанието, обучението и труда;

6. задълженията на педагогическия и не-
педагогическия персонал по осигуря-
ване на безопасни условия на възпита-
ние, обучение и труд;

7. задълженията на длъжностното лице, 
определено със заповед на директора 
на просветното звено, осъществяващо 
координация и контрол по осигуряване 

разДел I. оБщи Положения. 

чл. 1. с тази инструкция се определят из-
искванията за осигуряване на безопасни 
условия на възпитание, обучение и труд в 
просветните звена. 

чл. 2. инструкцията се отнася за всички 
участници в предучилищното възпитание 
или в учебно-възпитателния процес и/или 
в трудовата дейност в просветните звена 
и урежда техните права и задължения по 
осигуряване и контролиране на безопасни-
те условия на възпитание, обучение и труд. 

разДел II. изискВания за 
осигуряВане на БезоПасни 
услоВия на ВЪзПитание, 
оБучение и труД. 

чл. 3. (1) за осигуряване на безопасни 
условия на възпитание, обучение и труд 
при провеждането на възпитателна, учеб-
на (теоретично и практическо обучение) и 
извънучилищна дейност и при извършване 
на трудови дейности в просветните звена 
да се спазват установените в република 
България единни правила, норми и изис-
квания. 

разДел III. организация и 
контрол на Дейностите По 
осигуряВане на БезоПасни 
услоВия на ВЪзПитание, 
оБучение и труД. 

чл. 5. (1) Просветните звена разработват 
собствени правилници за осигуряване на 
безопасни условия на възпитание, обуче-
ние и труд. 
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на безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд;

8. задълженията за включване мерки за 
осигуряване на безопасни условия на 
възпитание, обучение и труд в дого-
ворите за практическото обучение на 
учениците;

9. задълженията на длъжностните лица 
при организиране на извънучилищни 
дейности по осигуряване на безопас-
ни условия на възпитание, обучение и 
труд за опазване на живота и здравето 
на учениците в тях;

10. задълженията на длъжностните лица 
за разработване на инструкции за без-
опасна работа и поставянето им по ра-
ботните места и машините и за означа-
ване и маркиране на опасните зони по 
работните места, проходи, площадки и 
др.;

11. задълженията на длъжностните лица 
при организираното от просветните 
звена придвижване на деца, ученици, 
педагогически и непедагогически пер-
сонал;

12. задълженията на директора на про-
светното звено при сключване на дого-
вори с други организации за самосто-
ятелно или съвместно изпълнение на 
ремонтни, строително-монтажни, това-
ро-разтоварни и транспортни дейности 
за включване на мерки по осигуряване 
на безопасни условия на обучение и 
труд. 

(4) Правилникът по ал. 1 се утвърждава 
от директора на просветното звено не по-
късно от началото на учебната година. 

(6) Директорът на просветното звено ор-
ганизира запознаването на децата, уче-
ниците, педагогическия, непедагогиче-
ския персонал и родителите с правилника 

за осигуряване на безопасни условия на 
възпитание, обучение и труд. 

чл. 8. Директорът на просветното звено 
незабавно уведомява регионалните ин-
спекторати на Министерството на обра-
зованието, науката и технологиите, ре-
гионалните инспекции по труда, органите 
на Министерството на вътрешните рабо-
ти, прокуратурата и гражданска защита в 
случаите на тежки или със смъртен изход 
злополуки и на тежки аварии. 

чл. 11. (1) регионалните инспекторати на 
Министерството на образованието, наука-
та и технологиите:

1. контролират спазването на правилни-
ците по чл. 5, ал. 1 за осигуряване на 
безопасни условия на възпитание, обу-
чение и труд в просветните звена на 
територията на региона;

(2) началникът на регионалния инспек-
торат на Министерството на образовани-
ето, науката и технологиите определя 
със заповед експерта, който координира 
дейностите за осигуряване на безопасни 
условия на възпитание, обучение и труд 
в просветните звена на територията на ре-
гиона. 

ДоПЪлнителни разПореДБи

§ 1. В инструкцията детските градини, учи-
лищата и обслужващите звена се наричат 
за краткост «просветни звена». 

§ 2. По смисъла на тази инструкция в тер-
мина «безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд» се включват и хигиен-
ните условия и противопожарната охрана. 
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инструкция № 2 от 05.07.2004 г.   
за подготовката и обучението на децата, педагогическия, 

административния и помощен персонал в детските градини за 
безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари 

(Издадена от министъра на образованието и науката,  
Обн., ДВ., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 10.08.2004 г.)

Персонал В Детските граДини 
за ДейстВия При ВЪзникВане на 
БеДстВия, аВарии, катастроФи и 
Пожари 

чл. 4. образователният процес в детската 
градина се организира от директора, кой-
то е председател на комисията за дейст-
вия при бедствия, аварии, катастрофи и 
пожари, със съдействието на регионалния 
инспекторат по образованието, местните 
структури на Държавна агенция „граж-
данска защита“ и регионалните звена 
„Пожарна и аварийна безопасност“ към 
регионалните дирекции на вътрешните 
работи. 

чл. 5. Всяка година в срок до 15 септем-
ври директорът на детската градина из-
дава заповед за определяне на състава на 
комисията за действия при бедствия, ава-
рии, катастрофи и пожари. 

чл. 6. (1) Директорът на детската гра-
дина съвместно с местните структури на 
Държавна агенция „гражданска защита“ 
и районна служба „Пожарна и аварийна 
безопасност“ разработва до 30 септември 
на текущата година плановете за действия 
при бедствия, аварии, катастрофи и пожа-
ри (приложение № 1). 

(2) Плановете се приемат от педагогиче-
ския съвет до 10 октомври на текущата го-
дина и се утвърждават от председателя на 
постоянната общинска комисия за дейст-
вия при бедствия, аварии и катастрофи 
след съгласуване с регионалния инспек-

глаВа ПЪрВа. оБщи Положения 

чл. 1. с тази инструкция се определят из-
искванията за подготовката и обучението 
на децата, педагогическия, администра-
тивния и помощен персонал в детските 
градини за действия при възникване на 
бедствия, аварии, катастрофи и пожари. 

чл. 2. тази инструкция се отнася до всич-
ки участници в предучилищното възпита-
ние и урежда техните права и задължения 
по осигуряването и контролирането на 
подготовката на децата от предучилищна 
възраст за безопасно поведение при бед-
ствия, аварии, катастрофи и пожари. 

чл. 3. Възпитанието и подготовката на де-
цата от предучилищна възраст за действия 
при бедствия, аварии, катастрофи и пожа-
ри е задължително за всички детски гра-
дини в системата на народната просвета. 

глаВа Втора. организация, 
МетоДическо рЪкоВоДстВо 
и контрол на Дейностите По 
ПоДготоВката и оБучението 
на Децата, ПеДагогическия, 
аДМинистратиВния и ПоМощен 
Персонал В Детските граДини 
за ДейстВия При ВЪзникВане на 
БеДстВия, аВарии, катастроФи и 
Пожари 

разДел I. организация на Дейностите 
По ПоДготоВката и оБучението 
на Децата, ПеДагогическия, 
аДМинистратиВния и ПоМощен 
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торат по образованието, местните струк-
тури на Държавна агенция „гражданска 
защита“ и районната служба „Пожарна и 
аварийна безопасност“. 

чл. 8. (1) Възпитанието и подготовката на 
децата от предучилищна възраст за дейст-
вия при бедствия, аварии, катастрофи и 
пожари се осъществява по програма (при-
ложение № 2) чрез образователно направ-
ление „ориентиране в социалния свят“ и 
образователно направление „ориентира-
не в природата“ съгласно наредба № 4 от 
18.IX.2000 г. за предучилищно възпитание 
и подготовка. 

чл. 9. (1) В помощ на учителите в детската 
градина специалисти от местните струк-
тури на Държавна агенция „гражданска 
защита“ и районна служба „Пожарна и 
аварийна безопасност“ провеждат учебно-
методически занятия. 

чл. 10. за самоподготовка и обучение учи-
телите ползват образователни материали, 
одобрени от Министерството на науката и 
образованието по препоръка на Държавна 
агенция „гражданска защита“ и национал-
на служба „Пожарна и аварийна безопас-
ност“ при Министерството на вътрешните 
работи. 

разДел II. МетоДическо рЪкоВоДстВо 
на ПоДготоВката и оБучението 
на Децата, ПеДагогическия, 
аДМинистратиВния и ПоМощен 
Персонал В Детските граДини 
за ДейстВия При ВЪзникВане на 
БеДстВия, аВарии, катастроФи и 
Пожари 

чл. 11. Методическото ръководство по 
провеждане на подготовката и обучението 
на децата, педагогическия, администра-
тивния и помощен персонал в детските 
градини за действия при възникване на 
бедствия, аварии, катастрофи и пожари 
се осъществява от регионалния инспекто-

рат по образованието със съдействието на 
длъжностните лица от местните структу-
ри на Държавна агенция „гражданска за-
щита“ и регионалните звена „Пожарна и 
аварийна безопасност“ при регионалните 
дирекции на Министерството на вътреш-
ните работи. 

разДел III. контрол По ПроВежДане 
на ПоДготоВката и оБучението 
на Децата, ПеДагогическия, 
аДМинистратиВния и ПоМощен 
Персонал В Детските граДини 
за ДейстВия При ВЪзникВане на 
БеДстВия, аВарии, катастроФи и 
Пожари 

чл. 14. контролът по провеждане на под-
готовката и обучението на децата, педа-
гогическия, административния и помощен 
персонал в детските градини за действия 
при възникване на бедствия, аварии, ка-
тастрофи и пожари се осъществява от ре-
гионалния инспекторат по образованието. 

заключителни разПореДБи 

§ 1. тази инструкция се издава на основа-
ние чл. 34, ал. 2 от закона за народната 
просвета във връзка с чл. 4 от Правилника 
за организацията и дейността по предот-
вратяване и ликвидиране на последствия-
та при бедствия, аварии и катастрофи, чл. 
3 от наредба № 3 за пожарната безопас-
ност на обектите в експлоатация на Мини-
стерството на вътрешните работи, чл. 8 от 
наредба № 3 за инструктажа на работни-
ците и служителите по безопасност, хиги-
ена на труда и противопожарна охрана на 
Министерството на труда и социалната по-
литика, и Министерството на здравеопаз-
ването и чл. 4, т. 3 и 4 от наредба № 4 за 
предучилищно възпитание и подготовка. 

Приложения:

Планове за действия и евакуация при по-
жар се разработват за всеки етаж от сгра-
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дата поотделно; за цялата сграда; за дру-
ги сгради в двора на детската градина. 

за всеки етаж се прави схема на помеще-
нията, тяхното разположение, разположе-

заПоВеД № рД 09-184/01.02.2007 г.  
относно изискванията за безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд в системата на народната просвета и във връзка 
с необходимостта от своевременно уведомяване за възникнали 

инциденти с ученици и учители, пътнотранспортни произшествия, 
аварии и злополуки. 

нието на алармено устройство (ако има 
такова), пожарен кран, ел. табло, пожаро-
гасителна техника и др. 

на основание чл. 35, ал. 1 и 2 от закона за 
народната просвета и чл. 144, ал. 2 и чл. 
147, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане 
на закона за народната просвета, при ус-
ловията на чл. 8 и чл. 11 от инструкция от 
5 юли 1996 г. за изискванията за безопасни 
условия на възпитание, обучение и труд 
в системата на народната просвета и във 
връзка с необходимостта от своевремен-
но уведомяване за възникнали инциденти 
с ученици и учители, пътнотранспортни 
произшествия, аварии и злополуки. 

нарежДаМ:

1. Директорите на училища и обслужващи 
звена, в които са възникнали инциденти с 
ученици или учители, има пострадали при 
пътнотранспортно произшествие, авария 
или злополука, в срок до един час от узна-
ването да подават първоначалната инфор-
мация на началника на съответния регио-
нален инспекторат по образованието. 

2. след изясняването на фактите и обсто-
ятелствата, в срок до двадесет и четири 
часа, директорите на училищата по т. 1 
да изпращат до началника на регионалния 
инспекторат по образованието писмен до-
клад, съдържащ и информация за състоя-
нието на пострадалите за предприетите 
действия за уведомяване на родителите и 

институциите, които имат отношение към 
случилото се. 

3. началниците на регионалните инспек-
торати по образованието, които осъще-
ствяват дейността си на територията на 
съответните области, в срок до един час 
от получаването на първоначалната ин-
формация от директорите на училищата, 
да уведомяват директора на дирекция 
«координация и контрол на средното об-
разование» в Министерството на образо-
ванието и науката. 

4. началниците на регионалните инспек-
торати по образованието своевременно 
подават в Министерството на образовани-
ето и науката в писмен вид актуализирана 
информация след изясняването на ситуа-
цията, както и сведение за предприетите 
от директора на училището или обслужва-
щото звено от тях действия. 

5. Директорът на дирекция «координа-
ция и контрол на средното образование» 
да уведомява незабавно министъра на об-
разованието и науката за възникналото 
събитие. 
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заПоВеД № рД 09-1583/09.09.2009 г.  
за осигуряване на безопасни условия за отглеждане, обучение и 

възпитание на децата и учениците в детските градини, училищата 
и обслужващите звена в системата на народната просвета

Правилника за осигуряване на безопас-
ни условия на възпитание, обучение и 
труд и Правилника за вътрешния тру-
дов ред. 

Директорите на детските градини, учили-
щата и обслужващите звена да предпри-
емат необходимите действия за проверка 
на изправността и за привеждане в готов-
ност на:

а) електрическите инсталации, уреди и 
оборудване, включително за лабора-
торни занятия и учебна практика;

б) отоплителните и вентилационни систе-
ми, осигуреността с гориво за отопле-
ние за есенно-зимния период;

в) противопожарните уреди и противопо-
жарните инсталации;

г) изправност и обезопасеност на всички 
видове съоръжения и уреди за игра и 
спорт на откритите площадки и в за-
критите физкултурни салони и поме-
щения, приспособени за игра и спорт. 

Директорите на детските градини, учили-
щата и обслужващите звена да актуализи-
рат евакуационните планове и утвърдят 
график за провеждането на общо училищ-
ни тренировки за практическо усвояване 
на действия при бедствия и аварии. 

Директорите на детските градини, учили-
щата и обслужващите звена да организи-
рат и контролират дейностите, свързани 
с провеждането на инструктаж (начален 
и периодичен както и извънреден) за оси-
гуряването на безопасността на децата, 
учениците и служителите при възникна-

на основание чл. 25, ал. 4 от закона за 
администрацията, чл. 35, ал. 1 от зако-
на за народната просвета и чл. 143, ал. 2 
от Правилника за прилагане на закона за 
народната просвета и във връзка с необ-
ходимостта от осигуряване на безопасни 
условия за отглеждане, обучение и въз-
питание на децата и учениците в детските 
градини, училищата и обслужващите зве-
на в системата на народната просвета. 

нарежДаМ

с оглед осигуряването на безопасни ус-
ловия на обучение, възпитание и труд в 
образователните институции от системата 
на народната просвета е необходимо да 
бъдат предприети следните действия:

Директорите на детските градини, учили-
щата и обслужващите звена да осъщест-
вяват строг контрол върху достъпа на мо-
торни превозни средства в недвижимите 
имоти, ползвани от ръководените от тях 
институции, като:

а) забранят влизането и паркирането на 
моторни превозни средства на терито-
рията на ръководените от тях институ-
ции, с изключение на автомобили, оси-
гуряващи условия за осъществяване на 
образователно-възпитателния процес 
или дейността на грети лица, които

б) допускат на територията на детската 
градина, училището или обслужва-
щото звено единствено за паркиране, 
товаро-разтоварна дейност и за прак-
тическо обучение - учебна практика 
по график и на места, определени със 
заповед на директора, съобразена с 
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ла необходимост - неотложни ремонтни 
действия, както и за обучение и труд в 
специализирани кабинети, лаборатории, 
учебни работилници, на полигон и на др. 

Директорите на детските градини, учили-
щата и обслужващите звена да спазват нор-
мативно установените правила при органи-
зирането и провеждане на екскурзии, похо-
ди, разходки сред природата с учебна цел, 
както и форми за отдих и туризъм и др. 
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училищни ДокуМенти

1. училищен правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпи-
тание, обучение и труд. 

2. училищен план за действия при бедствени ситуации (на основание на чл. 36 от закона 
за защита при бедствия). 

3. схема за план на евакуация при бедствие според етажите в училище. 

ПраВилник за осигуряВане на зДраВослоВни  
и БезоПасни услоВия на труД и учене

(Първо частно прогимназиално училище, септември, 2013 г., гр. Бургас)

рии, актове на тероризъм, задълженията 
на длъжностните лица и процедурите за 
евакуация на учениците, работниците и 
служителите. 

чл. 3. Правилникът е задължителен 
за всички участници в образователно-
възпитателния процес, извънкласната и 
трудовата дейност и урежда техните пра-
ва, задължения и отговорности по осигу-
ряване, контролиране и изпълнение на 
здравословните и безопасни условия на 
труд и учене. 

чл. 4. освен изискванията на този Правил-
ник трябва да се спазват и установените 
в република България единни, отраслови 
и ведомствени правила, норми и изисква-
ния за здравословни и безопасни условия 
на работа, съответстващи на извършвана-
та дейност. 

разДел ІI. оБласт и реД за Прилагане 
на ПраВилника

чл. 6. настоящият Правилник е задължи-
телен за спазване от всички ученици, пе-
дагогически и непедагогически персонал, 
както и за лица, които извършват трудови 
и учебни дейности или други дейности в 
училището. 

глаВа ПЪрВа 
оБщи Положения, оБласт на 
Прилагане на ПраВилника, 
заДЪлжения на Директора, 
раБотниците, служителите и 
учениците

разДел І. оБщи Положения

чл. 1. с Правилника за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на 
труд и учене (Правилника) се определят 
основните здравословни и безопасни из-
исквания, които трябва да се осигуряват и 
спазват при провеждане на възпитанието, 
обучението и трудовата дейност в Първо 
частно прогимназиално училище – град 
Бургас (училището), за да се предотвратят 
трудови злополуки и заболявания на уче-
ниците в процеса на теоретичното обуче-
ние, учебната и друга практика, при извъ-
нучилищни дейности, при организирано 
придвижване на ученици и друг персонал 
като пешеходци или пътници в транспор-
тни средства и др. 

чл. 2. По смисъл в термина „здравослов-
ни и безопасни условия на труд и учене“ 
(зБуту) се включват и хигиенните усло-
вия, здравословните и безопасни условия, 
противопожарната охрана, защитата от 
природни бедствия, производствени ава-
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чл. 8. запознаването с Правилника се 
извършва по следния ред:

1. за новопостъпващите ученици - на 15 
септември на всяка учебна година (за 
разделите, засягащи учениците) от 
класните ръководители. 

2. за новопостъпващите учители и служи-
тели - в деня на постъпването от лице-
то, осъществяващо координация и кон-
трол по безопасност и хигиена на труда 
(Бхт) и противопожарна охрана (По). 

3. за ученици от V до VІІІ клас, продължа-
ващи обучението си, и работещия в 
училището педагогически и непедаго-
гически персонал - при съставянето му 
и след всяка промяна на Правилника. 

4. запознаването с Правилника се удосто-
верява с подпис, който се съхранява в 
канцеларията на училището от помощ-
ник–директора по административно– 
стопанската дейност (ПД по асД). 

чл. 9. екземпляри от Правилника се съх-
раняват при Директора на училището. 
Правилникът се утвърждава от Директора. 

чл. 10. Правилникът се актуализира пре-
ди въвеждане на нови машини и съоръже-
ния, разкриване на нови работни места и 
дейности и при изменение на правилата, 
нормите и изискванията. актуализациите 
се подготвят от ПД по асД и отговорника 
по безопасност на труда в училището и се 
утвърждават от Директора. 

разДел IIІ. заДЪлжения, 
отгоВорности и ПраВа на 
ДлЪжностните лица за осигуряВане 
и сПазВане на зДраВослоВни и 
БезоПасни услоВия на труД и учене

чл. 11. задълженията, отговорностите и 
правата по този Правилник се вписват като 
препратка в длъжностните характеристи-
ки на лицата, които ръководят и изпълня-

ват учебни и трудови процеси. 

чл. 12. задължения на Директора на учи-
лището. 

1. утвърждава Правилника за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия 
на труд и учене, не по-късно от начало-
то на учебната година, и го представя 
в регионален инспекторат по образо-
вание към Министерството на образо-
ванието и науката – Бургас (рио) при 
съгласуването на списък-образец № 1. 

2. организира запознаването на учени-
ците, работещите в училището и ро-
дителите с Правилника в началото на 
всяка учебна година и го актуализира 
при промяна на нормативната уредба, 
структурата на работните и учебни ме-
ста, при нови учебни дейности, нови 
технологии, нови методики. 

3. утвърждава не по-късно от началото 
на учебната година Училищен План за 
действие и евакуация при пожар и ава-
рийна ситуация (природно бедствие, 
производствена авария или терори-
стичен акт). Директорът запознава 
всички работници, служители и учени-
ци с плана срещу подпис. (Постанов-
ление на Министерския съвет (ПМс) № 
18-23.01.1998 г., ДВ, бр. 13/98 г. – План 
за предотвратяване и ликвидиране на 
аварии, бедствия и катастрофи). 

4. осигурява пожарната безопасност 
чрез спазване на действащите норми, 
правилници, наредби, предписания. 
Два пъти (чл. 11, ал. 8, т. 2 наредба 
№ Із-2377/15.09.2011 г. за правилата и 
нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите) през учеб-
ната година осигурява провеждане на 
тренировки за действия при евакуация 
(пожар, аварии, бедствия, терористич-
ни актове). 
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5. утвърждава и изпълнява Програма за 
оценка на риска, като прилага методи-
ка за оценка на риска според утвърде-
ното за системата на средното образо-
вание „Помагало за оценка на риска, 
2002 г.“. 

6. издава заповед за утвърждаване и 
изпълняване Програмата за оценка на 
риска. 

7. осигурява обслужване на своите ра-
ботници и служители от служби по тру-
дова медицина (стМ). ежегодно под-
писва договор със стМ. 

8. утвърждава програма за предприетите 
мерки, определя срокове и отговорни 
лица за предотвратяване, намаляване 
и ограничаване на риска, както и на-
чина на контрол на изпълнение на тези 
мерки, не по-късно от началото на 
учебната година. 

9. издава заповед за утвърждаване на 
програма за предприетите мерки със 
съответните срокове и отговорни лица 
за предотвратяване, намаляване и 
ограничаване на риска. 

10. осигурява задължителни периодични 
медицински прегледи на работещите и 
контрол на личната хигиена на учащи-
те се. 

11. издава заповед за преминаване на пе-
риодични медицински прегледи. (чл. 
24, ал. 1 от ззБут, чл. 287, ал. 1 от кт 
и чл. 8 от наредба № 3/28.02.1987 г. 
на Министерството на народното здра-
ве (Мнз) (старо наименование; ново 
наименование – Министерство на здра-
веопазването (Мз) за задължителните 
предварителни и периодични меди-
цински прегледи на работниците и слу-
жителите). 

12. осигурява подходящо обучение 

съгласно ззБут, в съответствие със 
спецификата на всяко работно място и 
професия, контролира началните и пе-
риодични инструктажи по безопасност, 
хигиена на труда и пожарна безопас-
ност на персонала и учащите се. 

13. задължително установява, разследва, 
регистрира и отчита всяка станала тру-
дова злополука и известните му случаи 
на професионални заболявания по ред 
и начин, определен с отделен норма-
тивен акт. Поддържа регистър на тру-
довите злополуки. 

14. разработва и утвърждава списък на 
работните места и видовете работи, 
за които на персонала и учениците се 
осигуряват лични предпазни средства 
и специални работни облекла, като 
определя вида, сроковете за износване 
и условията за използването им. 

15. издава заповед за утвърждаване на 
списъка с имената на лицата и конкрет-
ния списък на вида на лични предпазни 
средства (лПс) и специално работно об-
лекло (сро), сроковете за износването 
и условията за използването им. 

16. осигурява безопасна техническа ек-
сплоатация, поддръжка, ремонт, пери-
одични прегледи, изпитвания на енер-
гийните съоръжения. 

17. Проучва необходимостта и планира 
средствата за изпълнение на дейности-
те, осигуряващи зБуту. 

18. осигурява зБуту както на работещите, 
така и на всички останали лица, кои-
то по друг повод се намират във или в 
близост до работните помещения, пло-
щадки или места. 

19. определя със заповед членовете на 
групата по условия на труд. 

20. определя със заповед отговорник по 
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здраве и безопасност при работа и/или 
учене (отговорник по зБуту). 

21. определя със заповед лицето, оси-
гуряващо координация и контрол по 
здравословни и безопасни условия на 
труд и учене. 

22. носи отговорност за изпълнението на 
задълженията си за осигуряване на 
зБуту независимо дали тази дейност 
се осъществява от негов орган, или е 
възложена на други компетентни служ-
би или лица. 

23. При осъществяване на дейността си ра-
ботодателят е длъжен да се съобразя-
ва с изискванията на ззБут, поднорма-
тивните актове и документи към него. 

24. В качеството си на работодател има 
пълно право да изисква отговорност от 
лицата, които нарушават изискванията 
или не изпълняват задълженията си по 
зБуту, като предприема администра-
тивни мерки съгласно кт. 

25. осъществява взаимодействие и коор-
динация с органите на МтсП, МррБ, Мз, 
МВр, Мон, отраслови министерства и 
ведомства, както и с местните органи 
на държавната власт в дейността си по 
осигуряване на зБуту. 

26. незабавно уведомява териториалната 
дирекция на националния осигурите-
лен институт (тД на нои) и областната 
инспекция по труда (оит) в случаите 
на тежки или със смъртен изход злопо-
луки и на тежки аварии. 

чл. 13. задължения, отговорности и 
 пра ва на помощник-директора по адми-
нистративно-стопанската дейност. 

1. разработва проект на Правилника за 
осигуряване на здравословни и безо-
пасни условия на труд и учене. 

2. изпълнява заедно с Директора целия 
обем от задължения, свързани с ор-
ганизирането, ръководството и управ-
лението на дейността по охраната на 
труда в процеса на учебна дейност с 
учащите. 

3. разработва проект на училищен План 
за действие и евакуация при пожар 
и аварийна ситуация (природно бед-
ствие, производствена авария или те-
рористичен акт) и запознава всички ра-
ботници, служители и ученици с плана 
срещу подпис (ПМс № 18-23.01.1998 г., 
ДВ, бр. 13/98 г.) - План за предотвра-
тяване и ликвидиране на аварии, бед-
ствия и катастрофи. 

чл. 14. задължения, отговорности и права 
на помощник-директора по учебната дей-
ност. 

1. Познава и спазва Правилника за оси-
гуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд и учене в училището, 
както и всички нормативни актове, ре-
гламентиращи здравословните и без-
опасни условия на труд в съответната 
област на обучение. 

чл. 15. задължения, отговорности и права 
на ръководителя на звено „връзки с обще-
ствеността“. 

1. Познава и спазва Правилника за оси-
гуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд и учене в училището, 
както и всички нормативни актове, ре-
гламентиращи здравословните и без-
опасни условия на труд в съответната 
област на обучение. 

чл. 16. задължения на лицето, осигурява-
що координация и контрол по здравослов-
ни и безопасни условия на труд и учене. 

1. Познава и спазва Правилника за оси-
гуряване на здравословни и безопасни 



170

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

условия на труд и учене в училището, 
както и всички нормативни актове, ре-
гламентиращи здравословните и без-
опасни условия на труд в съответната 
област на обучение. 

2. осъществява от името на Директора 
координация и контрол в работата за 
осигуряване на здравословни и безо-
пасни условия на труд за щатния пер-
сонал и учениците. 

3. Провежда началния и периодичните 
инструктажи с учители, служители и 
обслужващ персонал. 

4. регистрира инструктажите в книги за 
инструктаж. 

5. издава служебни бележки на новона-
значените учители и служители и ги 
предоставя на завеждащия админи-
стративна служба за съхранение в лич-
ните дела. 

6. разработва Програми за провеждане на 
начален инструктаж. 

7. организира и участва в разработването 
на инструкциите за безопасна работа в 
помещенията. 

чл. 17. задължения и отговорности на ли-
цето, заемащо длъжността администратор 
база данни. 

1. Познава и спазва Правилника за оси-
гуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд и учене в училището, 
както и всички нормативни актове, ре-
гламентиращи здравословните и без-
опасни условия на труд в съответната 
област на обучение. 

2. осигурява защитата на софтуера и про-
грами за селектиран достъп до интер-
нет сайтове от учениците. 

чл. 18. задължения и отговорности на 
класния ръководител. 

1. изпълнява като класен ръководител 
всички възложени му задачи и ангажи-
менти по осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд и учене на 
поверените му ученици. 

2. Провежда общ начален инструктаж и 
начален инструктаж по безопасност на 
движението по пътищата на учениците, 
провежда периодични и извънредни 
инструктажи, инструктажи на работно-
то място и инструктажи на учениците 
по повод налагане на наказание по чл. 
139, ал. 1, т. 2 от ППзнП – извършва-
не на дейности в полза на училището в 
свободното от учебни часове време. 

3. като ръководител на ученици на „ек-
скурзии“ и „училище сред природата“ 
извършва инструктаж на учениците и 
следи за спазването му. 

чл. 18а. задължения и отговорности на 
учителя по общообразователен предмет. 

1. носи отговорност за опазване на живо-
та и здравето на учениците по време 
на учебните занятия и при други учеб-
ни форми и дейности, организирани от 
училището. 

чл. 19. специфични допълнителни задъл-
жения на учителя по информационни тех-
нологии. 

1. инструктира учениците за безопасност 
при работа с компютърната техника. 

2. Предприема действия за отстраняване 
на възникналите технически пробле-
ми с компютрите, учебно-технически 
средства и комуникационни устройства 
и предлага за обновяване софтуер и 
програмното осигуряване. 
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чл. 20. специфични допълнителни задъ-
лжения на учителя по физика и астро-
номия и учителя по химия и опазване на 
околната среда. 

1. Познава и спазва Правилника за оси-
гуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд и учене в училището, 
както и всички нормативни актове, ре-
гламентиращи здравословните и безо-
пасни условия на труд и учене в съот-
ветната област на обучение. 

2. извършва, по утвърдена програма, не-
обходимия първоначален (общ) ин-
структаж по Бхт и ППо с учащите преди 
започване на всеки учебен срок и го ре-
гистрира в книгата за инструктаж, като 
попълва точно и пълно всички графи. 

3. Преди започване на всяко практическо 
упражнение провежда необходимия 
инструктаж по Бхт и по ППо с учени-
ците и го регистрира в книгата за ин-
структажа, като попълва пълно и точно 
всички графи. 

4. изготвя и поставя на видно и достъпно 
за четене място инструкция за безопас-
на работа. 

5. Проверява изправността на уредите, 
инструментите, материалите, с които 
ще се провеждат опити. 

чл. 21. специфични допълнителни задъ-
лжения на учителя по домашна техника и 
икономика и технологии. 

1. извършва, по утвърдена програма, 
необходимия първоначален (общ) ин-
структаж по Бхт и ППо с учениците 
преди започване на всеки учебен срок 
и го регистрира в книгата за инструк-
таж, като попълва точно и пълно всич-
ки графи. 

2. Провежда ежедневен инструктаж пре-
ди всяко учебно занятие. 

3. изисква от ръководството на училище-
то инструкция за безопасна работа за 
всяка машина, съоръжение и работно 
място, която окачва на видно и удобно 
за четене място близко до машината. 

4. следи за проветряването на помеще-
нията през междучасията. 

чл. 22. специфични допълнителни задъ-
лжения на учителя по физическо възпита-
ние и спорт. 

1. извършва, по утвърдена програма, 
необходимия първоначален (общ) ин-
структаж по Бхт и ППо с учениците 
преди започване на всеки учебен срок 
и го регистрира в книгата за инструк-
таж, като попълва точно и пълно всич-
ки графи. 

2. ежедневно, преди започване на заня-
тия по физическо възпитание и спорт, 
извършва оглед и проверка за състоя-
нието на всички уреди и съоръжения, 
които се ползват. 

чл. 23. специфични допълнителни задъ-
лжения на учителите по време на провеж-
дане на учебни занятия извън сградата на 
училището и при провеждане на извъну-
чилищни мероприятия. 

1. При провеждане на учебни занятия 
извън сградата на училището изготвят 
инструктажа и списъка със задължени-
ята и забраните, в който учениците се 
подписват и заявяват писмено датата, 
часа и мястото на провеждане на часо-
вете до Директора на училището. Под-
писват се за проведен с тях инструктаж. 

2. При провеждане на екскурзия с учеб-
на цел или училище сред природата 
изготвят инструктажа и списъка със 
задълженията и забраните, в който 
учениците се подписват. Подписват се 
за проведен с тях инструктаж. 
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чл. 24. специфични допълнителни задъ-
лжения на учителите по време на провеж-
дане на практически опити и занятия, за-
нятия извън училището, екскурзия с учеб-
на цел и училище сред природата. 

1. Да изслушват внимателно инструкта-
жа на учителя за правилно и безопасно 
провеждане на занятията, дейностите 
и мероприятията. 

2. Да удостоверят с подпис в тетрадката 
за инструктаж своята информираност 
относно правилата за безопасна работа. 

3. Да ползват задължително необходимо-
то при провеждане на опита работно 
облекло, лПс и други материали, апа-
рати, уреди, обезпечаващи безопасна 
работа. 

5. При провеждане на опита да изпълня-
ват изискванията за безопасност. 

чл. 25. задължения на лицето, заемащо 
длъжността „домакин“. 

Познава и спазва разпоредбите на Правил-
ника. 

чл. 26. задължения на лицето, заемащо 
длъжността „чистач/хигиенист“. 

1. Почиства ежедневно учебните маси, 
учебните дъски, пода, прозорците и 
праха в класните стаи и кабинети, в 
административните помещения, във 
физкултурното помещение и други по-
мещения. 

разДел ІV. заДЪлжения на учениците 
и роДителите за осигуряВане 
и сПазВане на зДраВослоВни и 
БезоПасни услоВия на труД и учене 

чл. 27. задължения на учениците. 

1. Да изслушват началния и периодичния 
инструктаж за правилата по безопас-

ност и хигиена и по противопожарна 
охрана;

2. Да изслушват инструктажа на работ-
ното място в часовете по физическо 
възпитание и спорт, информационни 
технологии, домашна техника, ико-
номика, технологии, физика и астро-
номия, химия и опазване на околната 
среда, при практически занятия, опи-
ти, инструктажа при провеждане на за-
нятия извън училището, инструктажа 
при провеждане на екскурзия с учебна 
цел и училище сред природата и извъ-
нареден инструктаж, когато това се на-
лага. 

3. Да се разписват в съответните книги 
за инструктаж, с което удостоверя-
ват, че са им известни правилата за 
здравословните и безопасни условия 
на труд и учене и се задължават да ги 
спазват. 

Внимание! Сигналът за бедствие, при 
който всички ученици, работници и слу-
жители следва незабавно да напуснат 
сградата, е продължително биене на 
училищния звънец. 

чл. 29. задължения на Родителите. 

1. Да се запознаят с Правилника за оси-
гуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд и учене. 

2. Да се подпишат в съответните реги-
стри на училището за информираност 
с Правилника за осигуряване на зБуту. 

разДел V. ПраВила за БезоПасна 
раБота на учениците В интернет. 
оБщи Положения, ПраВоМощия на 
Директора и служителите, ПраВа 
и заДЪлжения на учениците и 
роДителите 

чл. 30. тези правила уреждат основните 
принципи на училищната политика, право-
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мощията на Директора и учителите, както 
и правата и задълженията на учениците и 
правата на родителите, свързани с рабо-
тата на учениците в интернет. 

чл. 31. училищната политиката за работа 
в интернет има за цел да осигури и ор-
ганизира използването на образователния 
потенциал в съчетание със система от 
мерки за сигурност и безопасност на уче-
ниците. 

глаВа Втора 
услоВия за БезоПасно 
ПроВежДане на труДоВа и учеБна 
Дейност

разДел I. ПротиВоПожарна охрана. 
ПротиВоПожарни изискВания кЪМ 
ПоМещенията. План за ДейстВие и 
еВакуация При Пожар и аВарийна 
ситуация, Пакет заПоВеДи По ППо. 
ДейстВия и еВакуация При Пожар 
и аВарийна ситуация (ПрироДно 
БеДстВие, ПроизВоДстВена аВария 
или терористичен акт) 

чл. 43. училището работи по План за дей-
ствие и евакуация при пожар и аварийна 
ситуация (природно бедствие, производ-
ствена авария или терористичен акт). 

1. Планът за действие и евакуация при 
пожар и аварийна ситуация (Плана) е 
разработен на основание чл. 9, ал. 1, т. 
1 от наредба № Із-2377 от 15. 09. 2011 
г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обе-
ктите (наредбата). 

2. с Плана се създават необходимите 
условия за осигуряване на пожарна 
безопасност (ПБ) и защита на работе-
щите и учениците в Първо частно про-
гимназиално училище гр. Бургас (учи-
лището) от аварийна ситуация. 

3. Планът осигурява безопасната евакуа-

ция от училището на пребиваващи уче-
ници, работници, служители и външни 
лица при възникнал пожар и аварийна 
ситуация. 

чл. 46. за дейностите в училището се 
извършват следните общоучилищни меро-
приятия по евакуация при пожар и аварий-
на ситуация:

1. в часа на класа да се провеждат бесе-
ди по защита от пожар, природно бед-
ствие, производствена авария и теро-
ристичен акт, по тези и материали, във 
всяка четвърта седмица от месеците 
октомври и ноември и всяка втора сед-
мица от месеците март, април и май;

2. при провеждане на екскурзия с учеб-
на цел, както и при провеждане на 
учебни часове извън сградата на учи-
лището, учениците да се инструктират 
за действия при пожар, родителите да 
се уведомяват писмено и да дават пис-
меното си съгласие чрез попълване на 
декларация. на мястото на обектите 
учениците да се запознават с евакуа-
ционните планове;

3. съвместно с Български червен кръст 
да се провежда ежегодно практическо 
занятие по долекарска медицинска по-
мощ;

4. ежегодно да се провеждат практиче-
ски учения за евакуация поради земе-
тресение, пожар, обгазяване или теро-
ристичен акт съобразно плана за ева-
куация – м. декември и м. април;

5.  обучението на защита от природни 
бедствия и аварии да се осъществява 
по учебната програма съгласно плана 
за часа на класния ръководител;

6. да се поддържат контакти с органите 
на Държавната агенция „гражданска 
защита“, постоянната комисия по сти-
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хийни природни бедствия и производ-
ствени аварии към община Бургас, ре-
гионалната служба „Противопожарна 
безопасност и защита на населението“ 
и Български червен кръст;

7. да се извършват необходимите ин-
структажи за пожарна безопасност, 
безопасност и здраве при работа и/или 
учене – начален, периодичен, извънре-
ден и на работното място;

8. всеки работещ и учещ да премине под-
ходящо обучение по евакуация, пожар-
на безопасност, оказване на долекар-
ска помощ. 

чл. 47. (1) Приложение № 1. Вътрешни 
правила (инструкции) за осигуряване на 
ПБ на територията на училището

1. училището и прилежащите му площи 
да се поддържат в техническо състоя-
ние така, че да съответстват на норми-
те за безопасност – отговорникът по ПБ 
и зБуту и домакинът чистач. 

2. Пожарогасителите се поддържат в из-
правно състояние, като се осъществя-
ва контрол и извършва техническо об-
служване, презареждане и хидроста-
тично изпитване на устойчивост на на-
лягане на същите съгласно чл. 21 и 23 
от наредбата – отговаря отговорникът 
по ПБ и зБуту. 

3. В училището се осигурят изискващите 
се пожаротехнически средства по чл. 
15 от наредбата и копия от декларации-
те по чл. 8, т. 2 от наредба № Iз-1543 от 
2012 г. за разрешителната и контролна 
дейност на продуктите за пожарогасе-
не по отношение на тяхната гасителна 
ефективност – отговаря отговорникът 
по ПБ и зБуту. 

(2) Приложение № 1а инструкция за осигу-
ряване на пожарната безопасност на осно-

вание чл. 9, ал. 1 наредба № Із-2377 от 
15.09.2011 г. 

1. Всеки служител при ежедневната си 
дейност да изпълнява точно и навреме 
правилата за пожарна безопасност и да 
следи за тяхното изпълнение от други 
лица. Да знае местата на противопо-
жарните уреди, осигуряващи пожарна-
та безопасност на работното му място и 
начините за действие с тях. При евен-
туално запалване или пожар, незабавно 
да съобщи на телеФон 160 и 112, след 
което алармира останалите работници 
и служители и започва пожарогасене 
с наличните противопожарни уреди и 
съоръжения. най-старшият началник, 
оказал се на мястото на запалването 
или пожара, ръководи пожарогасител-
ните и евакуационни действия до при-
стигането на службите за рзПБзн. 

чл. 48. (1) Приложение № 2. задължения 
и отговорности на длъжностните лица при 
евакуация след възникване на пожар или 
аварийна ситуация през работно време в 
обекта. 

1. лицето, открило пожара или аварий-
ната ситуация, е длъжно да съобщи в 
центъра за спешни повиквания на тел. 
112 или тел. 160 и да уведоми ръко-
водителя на обекта (отговорника ПБ и 
зБуту), както и застрашените лица. 

Сигналът за бедствие, при който всички 
ученици, работници и служители след-
ва незабавно да напуснат сградата, е 
продължително биене на училищния 
звънец. 

(2) Приложение № 2а. План за действие 
при пожар в обект: Първо частно прогим-
назиално училище, гр. Бургас, ул. „антим 
І“ № 24

І. Последователност на действията при по-
жар
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1. съобщаване за възникнал пожар. 

1.1. работещият, забелязал или установил 
запалване или пожар, незабавно съобща-
ва на тел. 112 или 160 и на отговорника 
по пожарна безопасност и здравословни и 
безопасни условия на труд и учене – ст. 
славов, и на Директора на училището. 

1.2. При известяване по т. 1. 1 се съобща-
ва следното:

а) длъжност и фамилия;

б) наименование и адрес на обекта;

в) вид на възникналата опасност и темп 
на нарастване, има ли застрашени 
хора. 

разДел ІІ. изискВания за осигуряВане 
на зДраВослоВни и БезоПасни 
услоВия на труД и учене При 
раБота с МаШини и инструМенти, 
електрически, отоПлителни и Други 
инсталации, сПазВане на норМите за 
ПротиВоПожарна охрана и защита 

чл. 49. При провеждане на образователна, 
възпитателна, учебна и извънучилищна 
дейност, както и трудова дейност учите-
лите, служителите и учениците да спазват 
нормите и изискванията за ползване на 
работно облекло и лични предпазни сред-
ства, като:

1. униформеното, представителното, ра-
ботното и специалното облекло, както 
и личните предпазни средства, за дей-
ности, за които се изисква тяхното из-
ползване, са инвентар на училището и 
се отчитат в съответствие със закона 
за счетоводството и нсс. 

разДел IІІ. хигиена на труДа 

чл. 52. работна среда, микроклимат. тем-
пературата, влажността и скоростта на 
въздуха, отоплението и вентилацията в 

административните помещения, класните 
стаи, кабинета по информатика, физкул-
турното и други помещения. 

разДел VІ. организирано 
ПриДВижВане на Деца, ученици и 
Друг Персонал като ПеШехоДци, 
ВелосиПеДисти или ПЪтници В 
трансПортни среДстВа 

чл. 68. При организирано придвижване на 
деца, ученици и друг персонал като пе-
шеходци, велосипедисти или пътници в 
транспортни средства се спазват изисква-
нията на закона за движение по пътищата 
и Правилника за прилагането му. 

чл. 75. организиране на отдих и туризъм 
на ученици. 

(1) за всеки организиран отдих и туризъм 
по наредба № 2 от 24.04.1997 г. за органи-
зиране и провеждане на детски и учени-
чески отдих и туризъм на Мон, обн. в ДВ, 
бр. 43/1997 г., изм. и доп. бр. 74/2005 г., 
изм. и доп. бр. 24/2006 г. 

чл. 79. управителният съвет на училището 
утвърждава, Педагогическият съвет при-
ема и Директорът назначава със заповед 
комисия или отговорник за организиране 
и провеждане на аварийно-спасителни ра-
боти при пожар или аварийна ситуация не 
по-късно от началото на учебната година. 

глаВа трета  
инструктаж и оБучение По 
БезоПасност, хигиена на труДа и 
ПротиВоПожарна охрана

чл. 82. не по-късно от началото на учеб-
ната година Директорът издава пакет за-
поведи, определящи видовете инструкта-
жи, лицата, които ги извършват, перио-
дичността на инструктажите съгласно чл. 
4 от наредба № рД-07-2 от 16.12.2009 г. 
за условията и реда за провеждането на 
периодично обучение и инструктаж на ра-



176

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

ботниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд. 

чл. 83 (1) на учениците, учителите и слу-
жителите се провеждат следните видове 
инструктажи и обучения по Бхт и ППо:

1. начален - дава общи знания по прави-
лата и изискванията по безопасност и 
хигиена на труда и дава указания за по-
ведението, което трябва да се спазва в 
училището и неговия район за предпаз-
ване от наранявания или увреждания. ;

2. на работното място - практически се 
запознават работникът, служителят, 
ученикът с конкретните изисквания, 
преди да им бъде възложена самостоя-
телна работа;

3. периодичен - с цел поддържане и 
допълване на знанията по безопасност 
и хигиена на труда;

4. извънреден - когато са налице извъ-
нредни ситуации (смърт, тежка и тру-
дова злополука, по препоръка на кон-
тролен орган, по преценка на Директо-
ра и др.)

(2) инструктажите се извършват и важат за:

1. всеки работник или служител, който 
постъпва на работа в училището, неза-
висимо от неговата подготовка, обра-
зование, квалификация и трудов стаж 
по същата или друга професия;

2. всички ученици в училището; 

3. всички други лица, които извършват 
сМр, товаро-разтоварни и други дей-
ности в училището. 

чл. 84. Видове инструктаж на учителите, 
работниците и служителите – провеж-
дат се от упълномощено от Директора 
длъжностно лице. 

1  начален инструктаж - на новопостъпи-
ли работници и служители; работници 
и служители от други фирми, които ще 
работят или пребивават на територията 
на училището по утвърдени:

1.1. Програма за провеждане на начален 
инструктаж на работниците и служителите 
по безопасност и здраве при работа (При-
ложение 1);

1.2. начален инструктаж за безопасност и 
здраве при работа (Приложение 2). 

2. на работното място - на работници 
и служители, преди да им се възло-
жи самостоятелна работа; на работ-
ници и служители, на които работата 
е свързана с ползване, обслужване 
и поддържане на машини или заети 
с дейности, създаващи опасност за 
здравето и живота на хората незави-
симо от тяхната подготовка, инструк-
тажът се допълва с последващ изпит 
по утвърдени:

2.1. Програма за провеждане на инструк-
таж на работното място на работниците и 
служителите,

2.2. инструктажи на работните места за 
длъжностите: Директор на училището, 
помощник-директор по учебната дейност, 
помощник-директор по административно-
стопанската дейност, учител по общо-
образователен учебен предмет, учител по 
физическо възпитание и спорт, учител в 
компютърен кабинет, учител по физика и 
астрономия, учител по химия и опазване 
на околната среда, администратор база 
данни, ръководител звено връзки с обще-
ствеността, домакин, чистач/хигиенист, 
огняр. 

3. Периодичен инструктаж - провежда се 
на всички работници и служители от 
5-о до 15-о число на м. септември и м. 
март по утвърдени:
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3.1. Програма за провеждане на периоди-
чен инструктаж по безопасност и здраве 
при работа. 

3.2. Периодичен инструктаж за безопас-
ност и здраве при работа на работниците 
и служителите. 

4. извънреден инструктаж - провежда 
се след всяка допусната трудова зло-
полука по чл. 55, ал. 1 от кодекса за 
социалното осигуряване и установена 
професионална болест, както и след 
пожар, природно бедствие, производ-
ствена авария или терористичен акт; 
при констатирани груби нарушения на 
нормите и изисквания по безопасност и 
здраве при работа; по предписание на 
контролен орган; на отсъствали работ-
ници и служители повече от 45 кален-
дарни дни. Програмата за провеждане 
на извънредния инструктаж се опреде-
ля в зависимост от причината, която е 
наложила неговото провеждане. Про-
грамите и инструктажите се разработ-
ват от ПД по асД и се утвърждават от 
Директора. инструктажите се извъ-
ршват от ПД по асД след заповед на 
Директора. 

чл. 85. Видове инструктаж на учениците – 
провеждат се от упълномощени от Дирек-
тора длъжностни лица. 

чл. 87. регистриране на проведените ин-
структажи:

1. за персонала на училище:

1.1. книга за инструктаж по безопасност 
и здраве при работа. за проведения на-
чален инструктаж на работниците и слу-
жителите се издава служебна бележка по 
Приложение № 4 от наредба № рД-07-2 
от 16.12.2010 г. на МтсП и Мз, която се 
съхранява в личното трудово досие на ра-
ботника или служителя. 

1.2. книга за инструктаж на работното мя-
сто, периодичен инструктаж, извънреден 
инструктаж по безопасност и здраве при 
работа. 

2. за учениците:

2.1. книга за начален инструктаж по безо-
пасност и здраве при работа. 

2.2. книга за периодичен инструктаж и 
извънреден инструктаж по безопасност и 
здраве при работа. 

глаВа Пета  
оказВане ПЪрВа Долекарска 
ПоМощ При уВрежДане на 
зДраВето При раБота

чл. 95. В аптечките в лабораториите тряб-
ва да има заредени превързочни материа-
ли: обезболяващи - аналгин и др., марля, 
памук, бинтове, лейкопласт, триъгълна 
кърпа, йодасепт, кислородна вода, рива-
нол разтвор и др. (глава хІІІ от Правилни-
ка за оказване на първа долекарска помощ 
при увреждане на здравето при работа – 
ДВ, бр. 89 от 1994 г.)

глаВа сеДМа  
наказателна отгоВорност 
сЪгласно коДекса на труДа При 
неизПЪлнение заДЪлженията По 
осигуряВане на зДраВослоВни и 
БезоПасни услоВия на труД

чл. 109. (1) който наруши правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труда ако не подлежи на по-
тежко наказание, се наказва с глоба в раз-
мер от 20 до 250 лв. 

глаВа осМа  
ДокуМентация на Дейностите, 
осигуряВащи зДраВослоВни и 
БезоПасни услоВия на оБучение 
и труД

чл. 111. (1) В училището се водят следни-
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те задължителни документи:

1. ревизионна книга за препоръки и пред-
писания на контролните органи, заве-
рена от Д „ит“ – Бургас;

2. регистър за трудови злополуки и де-
кларации по образец;

3. Дневник за регистриране на трудоу-
строените лица;

4. Папка с протоколи от заседания на гут;

5. санитарен журнал;

6. удостоверения за първоначално и еже-
годно обучение на представителите на 
гут;

7. книги за инструктаж;

8. Досие за пожарна безопасност;

9. служебни бележки за проведен нача-
лен инструктаж. 

(2) редът за водене и съхранение на до-
кументите по чл. 111, ал. 1, се определя 
с ПВтр. 

ДоПЪлнителни разПореДБи

§1. отговорност за изпълнение на Правил-
ника носят ръководството на училището и 
съответните длъжностни лица. 

§2. Правилникът се утвърждава от Дирек-
тора на училището. 

ПрехоДни и заключителни 
разПореДБи

§1. Правилникът за осигуряване на здра-
вословни и безопасни условия на труд и 
учене е разработен и утвърден на основа-
ние чл. 127, ал. 1, т. 3, чл. 275, ал. 1 и чл. 
277, ал. 1 от кт. издава се в изпълнение 
на чл. 147, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ППзнП и чл. 
5, ал. 1 от инструкция на Монт от 5 юли 
1996 г. за изискванията за здравословни 
и безопасни условия на възпитание, обу-
чение и труд в системата на народната 
просвета. 

§2. настоящият Правилник се излага на об-
щодостъпно място в училището и се пред-
ставя в рио – гр. Бургас, при утвърждава-
не на списък – образец №1, за съответната 
учебна година. 

§3. с настоящия Правилник се запознават 
педагогическият, непедагогическият пер-
сонал, учениците и родителите. 
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План за ДейстВия При БеДстВия, аВарии,  
катастроФи и Пожари

(СОУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов, 2015/2016 г.)

личен сЪстаВ 891 души 

от тях ученици – 800, учители – 77, друг 
персонал - 22. 

обучението в училище е целодневно на 
една смяна (само сутрин). 

II. цели на Плана 

1. Да се извърши организация за работа 
и действия на ръководството, учители-
те, другия персонал и учениците при 
възникване на бедствия, аварии и ка-
тастрофи (Бак), застрашаващи живо-
та и здравето им, след извършване на 
оценка на обстановката, даденостите и 
категорията на учениците. 

2. Да се набележат мероприятия за нама-
ляване на опасностите при възникване 
на Бак. 

3. запазване живота и здравето на личния 
състав на училището. 

III. ВЪзМожни БеДстВия и аВарии на 
територията на оБластта, оБщината, 
кМетстВото и училището и Прогноза 
за ПослеДстВията от тях 

1. От земетресение. град свищов и цялата 
община попадат под влиянието на външно 
огнище на земетресение от Вранчанския 
район (република румъния), характеризи-
ращо се с магнитуд равен и по-голям от 
VII степен по рихтер, и интензивност VIII 
степен по Медведев-Шпонхойер-карник. 
Дълбочината на огнището на земетресе-
нието е 80-120 км. именно в този район са 
ставали едни от най-дълбоките земетре-
сения в европа, а най-тежки последици 

част ПЪрВа. 

І. осноВание за разраБотВане 

този План се разработва на основание чл. 
36 от закона за защита при бедствия и на-
редба № 7 от 23.09.1999 г. за минимални 
изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд, указание на МоМн от 
2002 г. (за училищата); инструкция № 2 от 
05.07.2004 г. (за детските градини). 

2. харакеристика на района 

соу „ДиМитЪр БлагоеВ“ - сВищоВ, е 
разположено в парцел ххV на квартал 66 
по регулационния план на града и обхваща 
площ от 21 700 кв. м. 

3. строителна характеристика на 
училището 

обща площ (кв. м) - 21 700 кв. м 

застроена площ (кв. м) - 4256 кв. м 

незастроена площ (кв. м) - 17 444 кв. м 

Брой на сградите (секциите) - една сграда 
(шест секции) 

етажност на всяка от тях - от 1 до 4 етажа 

степен на пожароопасност - средна 

тип строителство съгласно чл. 123 от на-
редба № 5 от 21.05.2001 г. – еПк

4. училището е разПоложено В Бли-
зост До: 

главен път с интензивно движение 

5. соу „ДиМитЪр БлагоеВ“ иМа оБщо 
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на територията на република България са 
били в гр. свищов. 

2. От наводнение. наводнения в община 
свищов могат да възникнат при: частично 
или пълно разрушаване стените на: 

а) предпазната дига на река Дунав – за 
промишлената зона на гр. свищов и се-
верната част от кметство Вардим; 

Б) потенциално опасните язовири „лива-
дето“ и „Банкова воденица – 2“ в бли-
зост до кметство Драгомирово; 

В) затлачване на отводнителната канали-
зационна система на град свищов. 

3. от снежни бури, поледици и обледява-
ния. През зимните месеци в резултат на 
обилни снеговалежи, силни ветрове и от-
рицателни температури, могат да възник-
нат обледявания, в резултат на които: 

 Да бъдат затрупани и станат непрохо-
дими пътища от четвъртокласната и 
третокласната пътна мрежа; 

 Да бъдат прекъснати далекопроводи 
и да останат без електрозахранване и 
съобщения административни и други 
сгради в града, както и в кметствата на 
община свищов. 

4. От пожар: 

В сградата на училището пожари могат да 
възникнат: 

 При неправилно използване на елек-
троуредите в кабинети, класни стаи и 
канцеларии, физкултурни салони, ра-
ботилници и др. 

 В кабинетите по химия и физика; 

 В котелното помещение; 

 При игра на деца със запалителни или 
други подобни материали във и извън 

сградата на училището. 

 При неизправност на електрическата 
инсталация в сградата на училището. 

5. От крупни промишлени аварии: 

В непосредствена близост до училището 
няма разположени големи промишлени 
обекти, в които да се получат значителни 
производствени аварии. 

6. От радиоактивно замърсяване (зараз-
яване) и авария в аеЦ: 

В община свищов и града радиоактив-
но замърсяване (заразяване) може да 
възникне в следните случаи: 

 При трансграничен транспорт на ради-
оактивни вещества; 

 При радиационни инциденти в пред-
приятия, работещи с радиоактивни из-
точници; 

 При авария в аец „козлодуй“. 

7. От невзривени артилерийски, авиаци-
онни и стрелкови боеприпаси: 

невзривените артилерийски, авиацион-
ни и стрелкови боеприпаси, откривани на 
територията на общината, представляват 
сериозна опасност за населението при не-
контролираното им взривяване. 

9. От катастрофи: 

В непосредствена близост до училището 
минава главен път, по който преминават 
различни транспортни средства с различ-
ни товари. При евентуална автомобил-
на катастрофа или авария с транспортни 
средства, превозващи значителни количе-
ства токсични, взривни или запалими ве-
щества, създават условия за замърсяване 
на околната среда и са заплаха за живота 
и здравето на учениците и персонала на 
училището. 
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V. ПоДДЪржане на Постоянна 
готоВност за ДейстВия При Б а к 

органи и груПи за ДейстВия При БеД-
стВия, аВарии и катастроФи 

в СОУ „димиТЪР БлаГОев“ са изграде-
ни: 

1. Постоянна комисия за защита при 
бедствия, аварии и катастрофи (ПКБАК) 

1.1. състав на комисията (съгласно запо-
вед № 6/18.09.2008 г. относно изграждане 
на: 

комисия за защита при бедствия, аварии 
и катастрофи) 

Председател: цветанка Младенова кирова 
(директор на училището) 

заместник-председател: николай цвета-
нов Марков (помощник–директор) 

секретар: Мария христова Пецова – (по-
мощник–директор) 

членове:

за работно място на комисията е опреде-
лено: учителската стая в училището 

телефони за свръзка с ПоБкзнБак:. . . . . 
6 – 06 – 70 ; 6 – 05 – 69; 

1.2. задачи на комисията: 

1.2.1. Да организира защитата на личния 
състав при бедствия, аварии и катастро-
фи. 

1.2.2. Да планира превантивни мероприя-
тия и организира тяхното изпълнение. 

1.2.3. Да поддържа органите и групите в 
готовност за действия при бедствия, ава-
рии и катастрофи. 

2. Група за наблюдение и оповестяване 

2.1. състав на групата (съгласно заповед 
№ 1/15.09.2011 г. на директора на учили-
щето) 

ръководител: асенка Папазова 

членове:

2.2. задачи на групата: 

2.2.1. Да организира непрекъснато наблю-
дение при обявена опасност от бедствия, 
аварии и катастрофи в района на учебното 
заведение; 

2.2.2. Да обходи района на училището 
веднага след бедствието, аварията или 
катастрофата и да осигури първата ин-
формация за пострадалите и състоянието 
на сградния фонд; 

2.2.3. Да подпомогне председателя на Пк 
на училището при изясняване на цялост-
ната обстановка след бедствие, авария 
или катастрофа; 

2.2.4. Да информира своевременно Пк за 
възникнали промени в обстановката. 

3. Санитарен пост 

3.1. състав на поста (съгласно заповед № 
7/19.09.2008 г. на директора на училище-
то) 

ръководител: Магдалена Ферещанова 

членове:

3.2. задачи на поста: 

3.2.1. Да участва в провеждането на всич-
ки санитарни и противоепидемиологични 
мероприятия в училището. 

3.2.2. Да подпомогне в реална ситуация из-
пратените медицински сили в усилията им 
за спасяване на живота на пострадалите. 
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4. Група за получаване и раздаване на 
индивидуални средства за защита 
(ИСЗ) 

4.1. състав на групата (съгласно заповед 
№ 4/15.09.2011 г. на директора на учили-
щето): 

ръководител: Даниела Шекерова

4.2. задачи на групата: 

4.2.1. Да съхранява и обслужва наличните 
исз съгласно дадените указания; 

4.2.2. При недостиг на исз да направи за-
явка до общината за осигуряване на необ-
ходимите количества; 

4.2.3. Да води точен отчет на наличните и 
полагащите се исз; 

4.2.4. Да създаде необходимата организа-
ция за бързото получаване и раздаване на 
исз; 

4.2.5. Да изготвя списъци с размерите на 
необходимите исз, като данните се акту-
ализират в началото на учебната година; 
Да осигури подръчни средства за защита 
(памучно-марлена превръзка) при липса 
на исз в общината. 

5. Група за поддържане и експлоатация 
на колективните средства за защита 
(херметизиране на помещенията) 

5.1. състав на групата (съгласно заповед 
№ 4/15.09.2011 г. на директора на учили-
щето) 

ръководител: таня Божинова 

членове:

5.2. задачи на групата: 

5.2.1. Поради липса на изградено съоръ-
жение (скривалище или Пру), при необхо-
димост: 

 Да определи подходящи за херметизи-
ране помещения в сградата; 

 Да организира при необходимост бър-
зото затваряне на вратите, прозорците 
и отдушниците в сградата; 

 Да раздаде предварително осигурени-
те подръчни средства за херметизира-
не на помещенията – Приложение № 10 

 Да организира при необходимост бър-
зото херметизиране на предварително 
определените помещения; 

 Да следи за реда и дисциплината в хер-
метизираните помещения, когато те се 
използват по предназначение. 

6. група за противопожарна защита 

6.1. състав на групата (определя се съ-
гласно инструкциите на рсПаБ и заповед 
на председателя на Пк) 

6.2. задачи на групата: 

Дейността на комисията, съставът и зада-
чите на групата за противопожарна защи-
та, структурирането и разработването на 
План за действия при пожар в училищна-
та сграда се съгласуват с районна служ-
ба „Противопожарна и аварийна безопас-
ност“. същият е неразделна част от този 
план. 

VI. оПоВестяВане и ПриВежДане В 
готоВност 

1. на Постоянната комисия 

1.1. оповестяване на Пк се извършва 
съгласно Приложение № 3. 

комисията се оповестява: 

 При опасност и критична ситуация, по-
родена от бедствие, авария или ката-
строфа и пожар, т.е. при реална обста-
новка; 
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 При провеждане на учение по Плана на 
ПоБк за знБак; 

 При проверка на готовността на коми-
сията; 

 По решение на председателя на Пк. 

VII. уПраВление на ДейстВията При 
БеДстВия, аВарии и катастроФи 

извършва се от цветанка Младенова ки-
рова – председател на Пк, а при отсъствие 
или невъзможност - от Мария христова Пе-
цова (трите имена на секретаря на Пк). 

В случай че има жертви, пострадали, не-
обходимост от евакуация от високите ета-
жи и други особени случаи и при участие 
на професионални и доброволни форми-
рования, ръководството се извършва от 
цветанка Младенова кирова – председа-
тел на Пк. 

До пристигането на специализирани еки-
пи действията продължават под ръковод-
ството на общия ръководител на спасител-
ните работи. 

VIII. реД за ВЪВежДане на Плана и 
инФорМиране на личния сЪстаВ на 
училището 

Планът се въвежда в действие в зависи-
мост от бедствието (аварията) и мащаби-
те. за оповестяване се използват устано-
вените сигнали на „гражданска защита“ 
(Приложение № 6 от указанието за обуче-
ние и действия при Бак), както следва: 

 чрез училищната радиоуредба – „Вни-
мание! Внимание! Внимание! Въздушна 
опасност! Въздушна опасност! Въздуш-
на опасност! (радиоактивно заразява-
не, опасност от наводнение, опасност 
от земетресение и т. н. ). „съобщение-
то се повтаря три пъти, след което се 
съобщават указания за поведението на 
застрашените. 

 чрез електрически или механичен 
звънец – биене в продължение на три 
минути. 

част Втора.  
План за ДейстВия При силни 
зеМетресения 

1. наличие в близост на обекти, които при 
земетресение биха предизвикали вторич-
ни поражения. В резултат на евентуално 
земетресение би могло да възникне круп-
на промишлена авария в „свилоза“ ооД, 
свързана с изтичане на газ и застрашаване 
живота на хората. 

част трета.  
План за ДейстВия При 
наВоДнение 

1. сигнали за оповестяване: 

чрез училищната радиоуредба се прави 
следното съобщение: „Внимание! Внима-
ние! Внимание! Опасност от наводнение. 
Опасност от наводнение. Опасност от 
наводнение.“ 

 Вой на електрически звънец в продъ-
лжение на 3 мин. 

 Биене на механичен звънец в продъ-
лжение на 3 мин. 

част четВЪрта.  
План за ДейстВия При снежни 
Бури, ПолеДици и оБлеДяВания 

1. органи и групи, с които ще си взаимо-
действат 

 гражданска защита 

 рнс „Пожарна и аварийна безопас-
ност“ 

 Бърза помощ 

 Пътна помощ 
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част Пета.  
План за ДейстВия При аВарии 
и катастроФи В ПроМиШлени 
оБекти, застраШаВащи жиВота 
на хората

след получаване на сигнал или съобщение 
за авария, съпроводена с отделяне на сил-
но действащи отровни вещества, дейността 
на Пк в училището се изразява в следното: 

2.1. организира събиране на информация 
за часа на аварията, вида и количеството 
на изтеклите (изхвърлените) в околната 
среда токсични вещества, посоката и ско-
ростта на вятъра и вертикалната устойчи-
вост на въздушните маси, отдалечеността 
на училището от обекта. 

част Шеста.  
План за ДейстВия При Пожар В 
сграДата на училището 

Дейността на комисията, съставът и зада-
чите на групата за противопожарна защи-
та, структурирането на План за действия 
при пожар в училищната сграда са съгла-
сувани и разработени съвместно с район-
на служба „Противопожарна и аварийна 
безопасност“. 

част сеДМа.  
План за ДейстВия При аВарии В 
аец или При трансПортиране на 
раДиоактиВни заМЪрсяВания 

1. органи и групи, с които ще си взаимо-
действат. 

 Бърза помощ 

 хеи 

 оБсс 

2. Дейност на Пк при авария в аец или при 
транспортно радиоактивно замърсяване. 

2.1. Дейност на Пк при опасност от радио-

активно замърсяване 

Функциите на Пк се изразяват в следните 
видове дейности: 

2.1.1. оценка на обстановката и набеляз-
ване на мероприятия; 

2.1.2. оповестяване на личния състав; 

2.1.3. инструктиране на личния състав. 

част осМа.  
План за ДейстВия При 
ПолучаВане на злонаМерен 
анониМен телеФонен сигнал В 
оБразоВателните институции 
учеБна 2014/2015 гоДина 

I. ПреДназначение на ПраВилата 

настоящите правила съдържат общи стан-
дартизирани действия в образователните 
институции при получаване на злонамерен 
анонимен телефонен сигнал, с цел недо-
пускане на паника и хаос, както и нега-
тивни последици за живота и здравето на 
деца и персонал. 

II. ПреВантиВни Мерки 

1. системно партньорство между образо-
вателните институции, обслужващите ги 
структури на МВр, местната власт и част-
ните охранителни фирми за превенция на 
престъпността и терористичните заплахи 
и актове. 

1.1. Провеждане на периодични партньор-
ски срещи, в рамките на които се прави 
оценка и се установява потребността от 
повишаване на сигурността на училищната 
среда, включваща. 

III. ДейстВия слеД ПолучаВане на 
сигнал за злонаМерено анониМно 
телеФонно оБажДане 

1. заплахата от полученото анонимно теле-
фонно обаждане се приема като реална. 
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2.  При възможност се провежда макси-
мално продължителен разговор с по-
дателя на сигнала с цел придобиване 

на конкретна информация за евентуал-
ното място, време и мотиви за осъще-
ствяване на заплахата. 

схеМа за План на еВакуация При БеДстВие сПореД етажите В училище

http://rio-sliven.org/rioup/institution/PBZN/PBZN.htm
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https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_cutremure_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia

Lista cutremurelor din Romania 

https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_cutremure_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia

Lista inundatiilor din Romania

https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_inunda%C8%9Bii_din_Rom%C3%A2nia

Incendii in Romania 

http://www.incendii.ro/serviciid.php?id=153#.WHMtELG9TVo

Cele mai tragice accidente si calamitati din Romania 

http://www.zf.ro/eveniment/cele-mai-tragice-accidente-si-calamitati-din-romania-de-la-
incendiul-din-1930-in-care-o-biserica-a-ars-cu-118-oameni-inauntru-pana-la-tragedia-din-
colectiv-14870958

Incendiu – cauze, statistici

http://www.echipamente-incendiu.ro/incendiul-cauza-a-sute-de-morti-anual-in-romania/

Masuri de prevenire a incendiilor 

https://www.gazetadeagricultura.info/plante/silvicultura/17288-masuri-de-prevenire-a-
incendiilor-la-fondul-forestier.html

Prevenire incendii in padure 

http://www.ecomagazin.ro/prevenirea-incendiilor-de-padure/

Exercitii de stingerea incendiilor in Portugalia 

http://www.agerpres.ro/mediu/2016/09/06/peste-2-000-de-pompieri-au-fost-mobilizati-
in-portugalia-pentru-stingerea-incendiilor-forestiere-10-28-46

Incendii in padurile lumii 

http://www.rri.ro/en_gb/video_kiev_incendii_in_padurile_din_apropiere-2535833
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Masuri de protectie antiincendiu 

http://cjsutm.ro/protejati-padurile-masuri-de-protectie-antiincendiu/

http://www.fko.ro/

http://www.descopera.ro/dnews/12645065-cercetatorii-au-aflat-cum-pot-opri-incendiile-
fara-apa-folosind-un-tip-special-de-explozii-video

Inundatii 

http://stirileprotv.ro/stiri-despre/inundatii?type=video

Compania care a adoptat un rau in Romania http://stirileprotv.ro/stiri/a/p-compania-care-
a-adoptat-un-rau-din-romania-ce-s-a-intamplat-dupa-7-ani.html

Cod rosu de inundatii in tara

http://www.mediafax.ro/social/cod-rosu-de-inundatii-in-tara-dupa-ploile-abundente-din-
ultimele-ore-15797341

Semnificatia codurilor de culori pentru atentionarile meteo 

http://www.libertatea.ro/stiri/stiri-interne/care-este-semnificatia-codurilor-de-culori-
pentru-atentionarile-meteorologice-735996

Dezastre in lume 

https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster

Ted-uri de impact 

http://ed.ted.com/search?utf8=%E2%9C%93&qs=disaster

http://ed.ted.com/lessons/losing-everything-david-hoffman

Informare preventivă a situatiilor de urgenţă 

https://www.igsu.ro/documente/informare_preventiva/prevenire_situatii_de_urgenta_in_
scoli.pdf

http://www.isugiurgiu.ro/ 

http://www.transilvania365.ro/scrisoare-deschisa-pentru-isu-brasov-din-partea-unui-
inginer-specialist-pe-securitate-la-incendiu/

Specialistii ISU 

http://www.mediafax.ro/social/peste-150-de-specialisti-isu-la-un-exercitiu-pe-
amplasamentul-centralei-nucleare-de-la-cernavoda-15761311

Salvamont

http://www.salvamont-arges.ro/

Si http://www.gds.ro/Local/2016-09-05/salvamont-gorj-fost-acreditat/

http://www.0salvamont.org/utile/15/semnalul-international-de-urgenta-in-munti

http://www.0salvamont.org/ansmr/51/asociatia-nationala-a-salvatorilor-montani-din-
romania

Reguli de pregatire antiseismică 

http://www.isudolj.ro/wp-content/uploads/2013/10/masuri-cutremur.pdf

Coduri meteo hidro 

HTTPS://WWW.IGSU.RO/CODURI-METEO-HIDRO/
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