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„Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана, е Водещ бенефициент 
и в партньорство с Румънската асоциация за технологичен трансфер и иновации  - 
/AroTT/, Крайова, Румъния  и Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво 
развитие – Видин“ изпълнява проект „Безопасност за нашите деца“, финансиран по 
Програма Интеррег V-A Румъния-България. 

Размерът на човешките и материалните загуби от всички видове катастрофи е причина 

много международни организации да се включат активно в предотвратяването и 

намаляването на тяхното въздействие. В това отношение ООН, ЮНЕСКО, Международната 

федерация на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец, 

УНИЦЕФ, UNISDR /Служба на Организацията на обединените нации за намаляване на риска 

от бедствия/, ActionAid /организация за социална справедливост и равенство между 

половете и за премахване на бедността/ и други ключови регионални органи вътре и 

извън Организацията на обединените нации отдавна са ангажирани в това отношение. 

Така например, UNISDR - Службата на Организацията на обединените нации за намаляване 

на риска от бедствия насочва част от усилията си към осигуряване на безопасността на 

учениците и работи в три основни направления: сигурност на училищните съоръжения, 

управление на бедствията в училищата и обучения по превенция и устойчивост на риска. 

Обучението за реакция при бедствия и управление на риска има за цел да научи децата 

да живеят в такива ситуации по възможно най-отговорен начин, да им осигури култура на 

рискове и разбиране на опасностите и предизвикателствата, така че те да могат веднага 

да възприемат подходящо поведение. Въпреки че е неразделна част от образованието за 

устойчиво развитие, това обучение все още не е широко разпространено в училищната 

среда, отчасти поради липсата на специализирани учебни програми и материали или 

обучение на учители по тази тема.  
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Предвид значението на поставения по-горе проблем, „АРР и БЦ 2000“ разработи и към 

настоящият момент реализира проекта “Безопасност за нашите деца”, чиято основна цел 

е насочена към обединяване на усилията на румънската и българската общност за участие 

в предвидените съвместни дейности, повишаване на осведомеността на трансграничната 

общност за навременна реакция при природни бедствия и ефективна превенция на риска 

в дългосрочен план. Една от основните проектни дейности е насочена към разработване 

на нови съвместни учебни програми и учебни материали, с чиято помощ ще бъдат 

проведени извънкласни обучения на учители и ученици от средните училища в 

трансграничния регион Монтана-Видин-Долж. 

В Република България основополагащият документ за защитата при бедствия е Стратегия 

за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г., в която се предвижда включване на 

основни принципи, цели и дейности, свързани с намаляване на риска от бедствия в 

програмите за обучение на всички възможни нива. В Румъния е приета и утвърдена 

Национална система за управление на извънредни ситуации, която се характеризира със 

споделена отговорност между няколко участващи участници, като междуинституционална 

система за координация, организирана от области на компетентност и която има като 

принцип искането за помощ отдолу нагоре. 

Във връзка с реализацията на проекта бяха извършени задълбочени изследвания в 
областите Монтана, Видин и Долж, свързани с проучване и анализ на: 

• Текущо състояние на управлението на риска при природни бедствия и аварии, в 

частност при наводнения и горски пожари; 

• Модели на поведение на учениците и учителите при кризисни ситуации и нивото им 

на подготовка по отношение на реакцията в такива случаи; 

• Подготовка на учителите и учениците за оказване на първа помощ; 

• Принципи на доброволчество и нагласата сред учениците и учителите за 

доброволчество, споделяне на добри практики в другите европейски страни; 

• Разглеждане и анализ на нивото на взаимоотношения между основните 

заинтересовани страни: училищни институции, служби за гражданска защита, 

пожарна безопасност, БЧК и други относими към тематиката на проекта. 

Проучванията бяха осъществени чрез следните методи: 

• Кабинетно проучване; 

• Количествено проучване чрез анкети за самостоятелно попълване; 

• Качествено проучване. 
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В проучването за област Монтана бяха обхванати 339 ученика и разпределението по пол е 

приблизително по равно – 49,4% момчета и 50,6% момичета. В проучването за област 

Видин са участвали 285 ученици, от които 52,6% са момичета и 47,4% момчета, а в 

проучването за област Долж са участвали 55 учители и 55 ученика. За целите на 

проучванията подизпълнителите подготвиха и използваха  анкети за самостоятелно 

попълване. 

Кратко представяне на основните моменти от проучванията:  

Текущото състояние на управлението на риска при бедствия и аварии, в частност 

наводнения и горски пожари в областите Монтана и Видин е свързано с начина, по който 

се планира и реализира подготовката и обучението на учениците и учителите.  

1. На едно от основните места процесът на управление на риска при бедствия и 

аварии е свързан с планиране на дейностите по защита. Във всички изследвани 

училища в областите Монтана и Видин има разработени планове за защита при 

бедствия и аварии.  

Плановете се актуализират в началото на всяка учебна година и съдържат информация за 

планираните дейности и отговорните лица за изпълнението им. В част от училищата в 

област Монтана има изградени нови системи за сигнализиране, а в други такова действие 

предстои, което зависи и от планираните ремонти в част от училищните сгради.  

В ново ремонтираните училища ППМГ „Екзарх Антим I“ и СУ „Цар Симеон Велики“ в 

област Видин има изградени нови системи за сигнализиране, а в останалите училища се 

разчита на училищните звънци до извършване на предстоящи ремонти на училищните 

сгради. 

 В област Долж в Румъния, типологията на природните бедствия е доста широка и 

формите на проявление, опасностите, които ги съпътстват и превантивните действия не 

могат да бъдат пренебрегнати в процеса на разработване на инструменти за управление 

за предотвратяване на риска на организационно ниво. Всяко средно училище трябва да 

проектира набор от инструменти за всеки тип бедствие. Особено внимание се обръща на 

пожари (92,7%), земетресения (90,9%) и наводнения (10,9%), а горските пожари и 

бедствия от свлачища, остават по-редки природни бедствия в окръг Долж. 

2. На следващо място е реализирането на обучение по прилагане на тези мерки.  

Според интервюираните директори и ученици в област Монтана прилагането на мерките 

на практика и обучението за реакция при бедствия и аварии е по-съществено, защото 

води до формиране на умения и учениците и учителите. На практика такова обучение се 

провежда във всички изследвани училища и 9 от 10 анкетирани ученици декларират, че в 
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тяхното училище има такова обучение. Според част от интервюираните, понякога 

обучение се осъществява и в Центъра за гражданска защита в Монтана. Данните показват, 

че тези обучения на място са по-интересни за учениците. 

В област Видин, според посочената вече нормативна рамка, при обучението за 

придобиване на основно образование се осигуряват основни познания за рисковете от 

бедствия и за начините на поведение и действие. На практика такова обучение се 

провежда във всички изследвани училища. Само седем процента от  анкетираните 

ученици декларират, че в тяхното училище няма такова обучение. Обикновено, 

обученията се осъществяват в час на класа, в часовете по гражданско образование, в 

рамките на специализирани учебни предмети в професионалните гимназии и като 

практически занятия за проиграване на различните части от плана за защита при бедствия 

на училището. Според част от интервюираните в област Видин, понякога обучение се 

осъществява от служители в Районните служби „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ към РДПБЗН - Видин.  

Като цяло, обучението в час на класа по теми за защита при бедствия, пожари и 

извънредни ситуации в областите Монтана и Видин се осъществява от класните 

ръководители. Учителите се подготвят самостоятелно за преподаване на темите, ползват 

материали/книги за учителя/, търсят информация в интернет, подготвят презентации. 

Директорите споделят, че не винаги учителите са наясно с темите и поради това не са 

достатъчно подготвени. Тези теми изискват по-скоро демонстрация и  практически 

занимания, отколкото лекции и презентации. В част от професионалните училища се 

изучават теми, свързани с реакция при бедствия и аварии и в рамките на програмите за 

професионално обучение. 

В област Долж, връзките на средните училища с основните институционални партньори, 

участващи в управлението на риска, могат да се разглеждат като доста тесни и по 

отношение на основния партньор – Инспекторат за Извънредни Ситуации Долж, 67.3% от 

анкетираните споменават, че е имало 2 годишни срещи, 23,6% една годишна среща, а 

9,1% дори четири такива срещи. Трябва да се отбележи, че всички респонденти (100%) са 

имали срещи с тази важна институция. Донякъде подобна е ситуацията и в отношенията с 

Училищен инспекторат на окръг Долж (43,7% от анкетираните присъстваха само на една 

годишна среща, 32,7% на две и 9,1% на четири) и с кметската служба (41,8% една среща, 

29,1%, две и 12,7% три такива срещи годишно). Трябва да се отбележи, че в област 

Долж от значение са и  срещите с Държавна инспекция по строителство, което 

подчертава факта, че тази институция провежда посещения за оценка на риска на по-

стари сгради или за да провери съответствието с по-новите сгради и съоръжения. По 

отношение на идентификация на институциите, които участват в обучението на лицето, 

отговорно за извънредни ситуации, по-голяма част от анкетираните ученици (66,1%) 
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 споменават, че обученията се провеждат ежемесечно, в часовете за управление - 66,1%, 

24,2% - веднъж на учебен срок, и 10,7%, винаги когато има нужда. Сравнително малък 

процент от учениците (1,8%) заявяват, че такава подготовка не се провежда в училището. 

В голямата си част обученията и дебатите в училищата се провеждат от лицето, отговорно 

за извънредни ситуации в гимназията, класният ръководител заема втората позиция с 

33,9%, а директорът се споменава с 1,8% от общия брой респонденти. 

3. Реализиране на практически форми за евакуиране, чрез които се осъществява 

както подготовка, така и своеобразна проверка на уменията.  

Резултатите от проучванията в областите Монтана и Видин показват, че в по-голямата част 

анкетираните ученици потвърждават, че практически занятия се провеждат два пъти 

годишно, по веднъж на учебен срок и те са по сходен модел във всички училища. Според 

интервюираните, учителите се уведомяват и имат нагласа да осъществят упражнението 

по евакуация, докато учениците не са информирани и се очаква да действат според това 

доколко са подготвени да напуснат сградата спокойно и да следват инструкциите. 

Инструкциите включват „как се излиза от сградата, на какво разстояние трябва да 

бъдат, къде да се построят, колко време да останат и др.“  

По интересни за учениците са упражненията с участие на специалисти от пожарна 

безопасност, но те се случват не винаги, според интервюираните и зависят от наличните 

възможности. По отношение на наличните материали за подготовка на учителите, в част 

от училищата споделиха, че имат такива на хартиен носител и ги предоставят на 

учителите, ако поискат. Част от директорите обаче направиха препоръки относно това 

програмите и часовете да бъдат ориентирани по-конкретно към училището и района 

където се намира, а не да бъдат еднакви за всички.  

По-голямата част от анкетираните ученици (66,1%) в област Долж споменават, че 

обучението се провежда ежемесечно, в часовете за управление, 24,2%, веднъж на учебен 

срок, и 10,7%, винаги когато има нужда.   Сравнително малък процент от учениците (1,8%) 

заявиха, че такава подготовка не се провежда в училището. 

4. Ниво на подготовка на учениците за реакция при кризисни ситуации 

 Моделите на поведение на учениците и учителите при кризисни ситуации, както и нивото 

им на подготовка по отношение на реакцията в такива случаи се определят от степента на  

информираност, подготвеност и интерес. Въпреки декларираното високо ниво на 

подготовка на учениците /данни от проучванията в областите Монтана и Видин/, част от 

директорите на изследваните училища изказват съмнения относно нивото на подготовка, 

което според тях е предимно теоретично и не гарантира безопасно поведение в случай на 

реален риск от природни бедствия, в частност горски пожари и наводнения.  
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Данните от проучванията в Монтана и Видин показват, че учениците като цяло се чувстват 

добре подготвени, най-добре познават единния телефон за спешни повиквания 112 и имат 

представа как да реагират при пожари и промишлени аварии. Анкетираните ученици и 

директори на училища споделят, че разнообразяването на учебния материал с повече 

презентации и практически занимания, посещението на място на оторизираните служби 

(пожарна, гражданска защита) са стъпки в посока постигане на общото пожелание „Да 

бъде по-интересно“. 

Резултатите от проучването в област Долж показват, че по-голямата част от учениците 

(82,1%) запомнят плана за евакуация, последван от идентифициране на местата за 

подслон (80,1%), символите, използвани в евакуацията (69,6%) и сигналите за съобщение 

за събитието (62,5%). Симулации за възникване на бедствия има във всички средни 

училища, но по отношение на тяхната честота мненията са разделени – половината от 

анкетираните споделят, че те се провеждат, когато това е необходимо за една година, а 

45% споменават два пъти годишно.  

5. Нагласи към доброволчество 

Анализирайки диференциращите елементи на доброволческата дейност в различните 
страни от Европейския съюз и по света, платформата на доброволческата дейност, 
базирана на фенове идентифицира няколко модела, обединени от традицията и културата 
на страните, включени в анализа. 

 Англосаксонски модел. Ирландия, Обединеното кралство и Съединените щати; 
Северен модел. Дания, Финландия, Норвегия и Швеция;  

 Континентален модел. Германия, Австрия, Франция, Белгия, Холандия и 
Швейцария.  

 Източноевропейски страни. Доброволчеството е по-слабо развито в 
източноевропейските страни, където сдруженията са подложени на репресии от 
тоталитарните режими, които съществуваха доскоро. От налагане на участие в 
„патриотична работа“, до демократични действия и доброволни организации, пътят 
е доста дълъг и тромав. 

Прегледът на литературата, свързана с доброволчеството в България, показва, че е 

налице липса на последователна политика на национално ниво във връзка с тази тема. 

Според гореспоменатия проект на Закон за доброволчеството принципите на 

доброволческата дейност са следните: „законност; свободен избор; равнопоставеност; 

лична отговорност; безвъзмездност. Данните на доброволеца са защитени съгласно 

условията на Закона за защита на личните данни. 

Данните от проучванията в областите Монтана и Видин показват наличие на 

доброволчески инициативи в училищата, но наличието им зависи от редица фактори, 

които не са свързани с дейността на училищата. По-скоро тези инициативи са резултат от 

инициативи на външни организации и лична активност на част от децата.  
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Сравнително бавният темп на развитие на доброволчеството в Румъния се обяснява с 

доста късната законодателна намеса на румънската държава. Най-важните аспекти на 

Закон №. 78/2014 (допълнен със Закон 175/2016) определят концепцията, обхвата, 

конкретните дейности, договорните аспекти и човешките ресурси и типологията на 

организациите, които могат да извършват доброволчески дейности.  

В област Долж в Румъния, доброволческите действия са подкрепени от различни 

неправителствени организации, международни и национални компании. Един от 

основните организатори на доброволческата дейност е окръжният училищен инспекторат, 

който мобилизира много ученици от различни училища.  

Обобщени изводи от проучванията: 

 Осъществените проучвания за областите Монтана и Видин показват, че е налице 

ясно структурирана нормативна рамка, която посочва как и в какви форми като 

минимални изисквания трябва да се осъществява обучението по защита при 

бедствия и аварии. 

 Тренировъчните упражнения предизвикват интерес само когато участват и 

представители на институции и имат демонстрационен характер; 

 Обучението по предложените теми за час на класа, включващо теми от областта на 

действия за защита и реакции при бедствия и аварии се осъществява основно от 

класните ръководители, които се подготвят самостоятелно или с материали, 

предоставени на училищата; 

 Доброволческите инициативи не са масово представени в училищата и са по-скоро 

резултат от външни инициативи на други организации или на самите ученици. 

Данните показват ясна нагласа за участие в доброволчески инициативи и 

разнообразие от теми, които мотивират учениците за включване; 

 Взаимоотношенията на училищата и други външни институции по теми, свързани с 

подготовка за защита при бедствия и аварии не е системно и често се ограничава 

до реализиране на контролните им функции.  

 По отношение на учебните програми и материали се препоръчва разнообразяване 

на програмите и информацията и разработване на презентационни формати и 

материали, заедно с развитие на възможности за демонстриране на темите.  

 По отношение на метода на преподаване се препоръчва да се разнообразят  и 

използват повече индивидуални форми за работа на учениците по самостоятелни 

под теми, наблюдения, посещения на място в различни служби, презентации и др.; 
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 По отношение на взаимодействието с други институции, препоръката е насочена 

към иницииране на съвместни срещи и разговори за съвместно планиране на 

превантивни дейности, разпределение на отговорности, общи дейности и др. 

 Връзките на гимназиите в окръг Долж с основните участници в случай на бедствия 

(Инспекторат за извънредни ситуации, Окръжен училищен инспекторат, кметства, 

общество на Червения кръст, Държавна инспекция по строителство и др.) се 

формализират чрез партньорства или други документи, установяващи 

отговорностите, условията на действие и контрол за всеки. Като основен партньор 

в управлението на бедствия (роля, предвидена в действащото законодателство), 

Инспекторатът за извънредни ситуации Долж предлага информация, документи, 

консултации и участва в различни проверки в средните училища.  

 Теоретичното обучение на човешките ресурси в гимназиите се провежда на три 

нива. Директорът на училището и спешните реагиращи лица се обучават директно 

от Инспектората за извънредни ситуации Долж, обикновено само веднъж годишно, 

в началото на учебната година. Преподавателският и непедагогическият персонал 

се обучават от директора или лицето, отговорно за извънредни ситуации в 

гимназията, веднъж или два пъти годишно. Учениците, трето ниво, се обучават от 

преподавателите, в учебните часове, веднъж месечно, в съответствие с тема, 

която е включена в учебната програма и която се утвърждава ежегодно от 

Инспектората за извънредни ситуации Долж; 

  Обучението на учители, непедагогически персонал и ученици завършва с 

практическа част, реализирана под формата на симулиране на реални ситуации. 

Тези симулации се провеждат веднъж или два пъти годишно и тестват начина, по 

който учениците и служителите на гимназията прилагат на практика натрупаните 

знания в теоретичното обучение. 

 Важен момент който трябва да се отбележи в процеса на управление на риска от 

бедствия за област Долж е типологията на бедствията в зависимост от 

съдържанието на концепцията, реализирана от всяка организация. В средните 

училища на окръг Долж има отделна документация за земетресения и пожари, а за 

училищата, близо до река Дунав и за наводнения.  
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Мнения и предложения на експертите, участници в Международната среща: 

 Доброволчеството е насочено винаги към една и съща част от населението, затова 

експертите от Румъния предлагат да се използва индивидуален подход – да се 

намерят, мотивират и обучат ученици с нагласа, желание и положително 

отношение към доброволчеството. В много от случаите, особено в по-отдалечените 

населени места, доброволческите мероприятия в училищата се инициират от 

учителите. За да бъдат привлечени младите хора е необходимо да бъдат 

разработени атрактивни и практически насочени учебни материали. Полезно за 

учениците би било и обученията да се провеждат от специализираните институции;  

 В България няма Закон за доброволчеството, но във всеки град има доброволни 

формирования, създадени според Закона за защита при бедствия и аварии. 

Участниците в тези формирования обикновено са на средна възраст. Българските 

експерти изразиха мнение, че с помощта на учебните програми и материали, които 

ще бъдат разработени по проекта, ще бъдат привлечени и ученици между 16 и 18 

години. Освен това, експертите се надяват, че след прилагането им в рамките на 

проектните дейности, повече училища ще проявят интерес и ще се възползват от 

тях; 

 Експертите и от двете страни изразиха мнение, че трябва да се наблегне върху 

двустранния процес на изграждане и създаване на устойчиви и полезни за 

общността партньорства между училищата в региона и отговорните институции.  

 

 


