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ВЪВЕДЕНИЕ 

 През 21 век еуфорията от индустриалната ера изчезна и целият свят изживява определен хаос, 
изразен от многобройни регионални войни и множество природни бедствия. Тази еволюция окончателно 
премахна илюзията за идеален свят и показа, че рискът и несигурността, надеждността и сигурността са 
понятия, които трябва да играят значителна роля в човешкото мислене.. Рисковете засягат все повече 
човечеството, до голяма степен защото решенията за развитие често са неадекватни на местно, национално 
и международно ниво. По този начин популациите често са съсредоточени в равнините, които се наводняват 
по природен начин или заедно с известни сеизмични разломи . Унищожаването на горите и влажните зони 
застрашава способността на околната среда да издържа на рисковете и премахва пречките, които природата 
е изградила през годините. Изменението на климата увеличава рисковете от бури, суши и наводнения по 
крайбрежието. 
 През последните четири десетилетия научните знания за природните бедствия и техническите 
средства за борба с тях се развиха значително. Въпреки важността на наличните знания и опит, уязвимостта 
се увеличава поради безразсъдното развитие на факторите за промяна на климата и екстремните 
метеорологични промени, които увеличават мащаба и цената на бедствията. Ръстът на населението е 
застрашен, особено в развиващите се страни. Следователно намаляването на риска в случай на бедствие е 
важна част от целите на ООН за борба с бедността. Намаляването на бедствията подчертава решаващата 
роля на интелектуалните ресурси и мерките за намаляване на риска. Това означава да обучаваме хората, 
особено младите хора, за бедствията и значението на тяхното участие в условията на  живот. 
  По време на природен риск децата са сред най-уязвимите части от населението, особено ако в 
момента на бедствието са в класната стая. Във всяко общество децата са бъдещето, а училищата са места 
за обучение, където културните ценности и традиционните и конвенционални знания се предават на по-
младите поколения. Ако човек иска да защити децата от рисковете от природни бедствия, са важни два 
различни, но неразделни приоритета на действие: интегриране на превенцията на природните опасности в 
образователните програми и защита на училищните сгради. 
   Интегрирането на намаляването на риска от бедствия в образованието предполага по -добра 
информираност и информираност за непосредствената среда, в която децата и техните семейства живеят и 
работят.  От опит се знае, че онези деца, които имат известни познания за рисковете, които идват с 
природните бедствия, играят важна роля, когато се прояви такова нежелано събитие. Със своите знания те 
могат да спасят живота и да защитят членовете на техните общности. 
 Значението на защитата на света накара големи международни организации (органи на ООН и ЕС) 
да стартират инициативата за насърчаване на глобалната култура за намаляване на риска и готовност за 
бедствия. Резултатите от тази инициатива повлияха от своя страна на с тъпките, които държавите по света са 
предприели и продължават да предприемат за насърчаване на концептуална промяна, която ще им позволи 
да преминат от етап на реакция към етап на предотвратяване на бедствия. 
 Тази рамка включва и проекта RO-BG 461- „Safety for our children“ и настоящото проучване, което има 
за цел да оцени етапа, постигнат от управлението на природните бедствия в гимназиите в окръг Долж, 
Румъния, за да подчертае силните му страни и по-специално,  границите, които могат да застрашат 
поведението на учениците в кризисни ситуации и които могат да повлияят неблагоприятно на живота и 
климата в училище. Тяхната основна цел е да се осигури най-добрата подготовка за готовност при бедствия и 
намаляване на риска. 
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ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

  Всички международни и национални организации, участващи в предотвратяването и намаляването на 
последиците от бедствията и увеличаването на устойчивостта в образователния сектор, осъзнаващи 
уязвимостта на децата и младите хора в такива трудни ситуации, взеха важни мерки за планиране на 
действията и за тяхното управление в най-добрите условия и такива трудни събития. UNISDR и Global 
Alliance for Disaster Risk Reduction&Resilience in the Education Sector са определили и описали най-добре тези 
цели, които се отнасят до защитата от злополуки с човешкия фактор, непосредственото осигуряване на 
непрекъснатостта на образователния процес, защитата на инвестициите, подобряването на процесите на 
превенция и устойчивост чрез адекватно обучение.  
 Европейският съюз винаги е възприемал проактивно отношение към действията, заключенията и 
инструментите на органите на ООН и на Международната федерация на Червения кръст, разработвайки свои 
собствени програми, които транспонират на равнището на всичките й страни проблемите  на училищната 
сигурност в случай на катастрофи. Поето в програмата INTERREG V-A Румъния - България за периода 2014–
2020 г., проектът „Safety for our children“ има за цел да подобри общото управление на риска в 
трансграничния регион и като тематична цел цели да насърчи адаптирането към изменението на климата, 
предотвратяването на риска и управлението на природните бедствия. Като инвестиционен приоритет 
проектът насърчава инвестиции за справяне с конкретни рискове, осигуряване на устойчивост и 
разработване на системи за управление на бедствия. 
 Настоящото изследване беше проведено чрез извадка от десет гимназии в окръг Долж, Румъния, 
включително две с професионален профил, и отговори по-специално на специфичните цели, произтичащи 
съответно от основния проект: 
 1) оценка на настоящата ситуация по отношение на управлението на природните бедствия в тези 
училища, особено при наводнения и горски пожари; 
 2) изтъкване на добрите практики на доброволческата дейност в Румъния и други европейски страни, 
 3) характеризиране на взаимоотношенията между образователните институции, службите за 
гражданска защита, Червения кръст и други организации, участващи в управлението  на извънредни ситуации 
в училищата. 
 Предлаганите резултати могат да послужат като ориентир (или могат да допълнят старите ръководства, 
ако има такива) по отношение на предотвратяване на кризи, за образователните звена в окръг Долж и модел 
за разработване на собствена концепция. По този начин се предлага практически инструмент на 
разположение на училищата в окръга и еднаквост, която позволява, в същото време, външните партньори, 
ефективно участващи в кризисните ситуации, да се намесят възможно най-ефективно и възможно най-бързо. 
 От 22-26 май 2017 г. в Канкун, Мексико, Генералната асамблея на ООН постигна съгласие как 
държавите-членки на ООН ще измерват напредъка в тези ключови области през следващите 15 години, което 
е важна стъпка напред по отношение на счита отговорността за намаляване на загубите при бедствия.. 
Приемането на ясни цели и показатели за намаляване на загубите от бедствия, както е предвидено в 
Рамката на Сендай 2015 за намаляване на риска от бедствия, е от съществено значение за постигането на 
целите, заложени в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., по-специално премахване на бедността. 
Изпълнявайки тези цели, правителствата показаха ясен ангажимент за подобряване на управлението в някои 
от определящите аспекти на настоящата ера, по-специално промените в климата и бързата урбанизация. 
 Почти 100 правителства и територии по света вече създадоха национални бази данни за природни 
бедствия. Като могат да измерват повтарящите се загуби, причинени от наводнения, бури, земетресения и 
други природни опасности, те вече могат да действат по тази информация, като инвестират в устойчива 
инфраструктура и намаляват дългосрочните икономически загуби. В съответствие с тази визия, трябва да се 
изгради силна мрежа от интереси на частния сектор, включително банкиране, застраховане и производство, 
която напълно разбира търговските аргументи за намаляване на риска от бедствия и важността на 
интегрирането му в решенията за ключова инвестиция. 
  В духа на тези усилия са и целите на проекта „Safety for our children“, одобрен в рамките на 
Програмата INTERREG V-A за Румъния - България 2014-2020.  В рамките на спецификациите му са посочени 
няколко изследователски инструментариума, които ще му позволят да постигне целта си като проучване на 
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специализираната литература и законодателството в областта, на програмите и свързаните с тях оперативни 
инструменти, проучвания, базирани на въпросници, проучвания на казуси. , статистика и международен опит 
в областта и т.н. 
 Реалността, предлагана от теренната работа, определя завършването на методологията, посочена с 
проучване, чиито резултати са използвани при проектирането на двата въпросника, метода на 
изследователско действие, сравнителния анализ, статистическия анализ и интерпретацията на данните, 
получени след обработка на отговорите, директни дискусии и телефонни разговори и т.н. 
 За изследване на рисковите ситуации като цяло и по-специално за ученици в окръг Долж и в 
Румъния, методологическото и теоретично-научното подпомагане на статията използва концепциите, 
фундаменталните принципи и от творбите на автори като Camp;huis N.G., Moatar F., Gailhard J., Morel G., 
Hissel F., Aunay S., Demotier S., Nussbaum R., Pellen J-P., Serrano J., Simon D., Paine K., Sprague J., T rump 
Kenneth S., Alexander W., Bird D., Gisladottir G., Dominey H., Cialdini R.B., Finnis K., Green R., Petal M., 
Krishenbaum A., Kuberan R., McNaughton E., Shiwaku K., Shaw, R и др. Повечето произведения, предлагани от 
международни и национални органи, са идентифицирани и проучени чрез връзките, чрез които са 
предоставени на участващите специалисти и на широката общественост. 
 

II. РИСК ОТ БЕДСТВИЯ В УЧИЛИЩЕ: ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ В МЕЖДУНАРОДНО НИВО И В 

РУМЪНИЯ 

   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, ActionAid и 

други ключови регионални органи вътре и извън Организацията на обединените нации отдавна са 
ангажирани в това отношение. Чрез своята дейност тези организации се намесват директно в 
управлението на бедствия, за да намалят загубите си, но голяма част от усилията им са насочени 

към превантивната страна и увеличаване на устойчивостта на населението в случай на бедствия. 
Отчитането на тези рискове в образованието би намалило тяхното въздействие.  

 
II.1. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ, ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО 

НА БЕДСТВИЯТА  В УЧИЛИЩЕ 

II.1.1 ЮНЕСКО И ОБРАЗОВАНИЕ В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ 

 Като основна агенция на ООН за образование, ЮНЕСКО играе активна роля за насърчаване на 
качествено образование през целия живот за всички - деца, млади хора и възрастни - както при спешни 
интервенции в извънредни ситуации, така и в дългосрочни реконструкции. Действието на ЮНЕСКО в тази 
област се основава на Програмата за образование до 2030 г., чиято цел е „да създаде образователни 
системи, които са по-устойчиви и да реагират на конфликти, социални смущения и природни рискове - и да 
гарантира, че образованието продължава да функционира в извънредни ситуации. , по време на конфликти и 
в последователните периоди ".  
 Действията на ЮНЕСКО в областта на спешното образование спомагат за укрепване на капацитета 
на държавите-членки, така че те да могат, по време на криза, да осигурят достъп до качествени 
образователни възможности за всички. Въпреки че образованието като цяло е най-слабо финансирано в 
операции за хуманитарна интервенция, данните показват, че достъпът до възможности за обучение в 
кризисна ситуация помага за спасяването на живота и като цяло осигурява поддържане на живота. Доброто 
консолидирано присъствие на ЮНЕСКО в целия свят допринася за диалога с министерствата на 
образованието при прилагането на подготвителните мерки. В условията на криза полевите структури на 
организацията са в състояние да действат бързо и в тясно сътрудничество с правителствата, да разрешават 
всякакви заплахи за образователната система и да подкрепят усилията за реагиране и възстановяване. 
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Основните принципи, които характеризират цялостната дейност на тази организация, са представени по-
долу. 
 1. Кризисна политика и планиране. Като прави стратегическа инвестиция за укрепване на капацитета 
на министерствата на образованието преди и по време на избухването на криза, ЮНЕСКО се стреми да 
намали пропастта между хуманитарния отговор и отговора за развитие, като по този начин укрепва 
устойчивостта на образователния сектор по устойчив начин. Организацията предлага техническа експертиза, 
изследователски и обучителни дейности, които подпомагат националното разработване на образователни 
програми, политики и образователни планове, които отчитат кризите. 
 2. Защита на училищата при различни въоръжени конфликти. Действието на ЮНЕСКО има за цел 
също така да предпази училищата и университетите от нападения във въоръжен конфликт. Качественото 
образование в безопасна и неутрална среда предлага незабавна защита, предоставяйки на засегнатите хора 
знанията и уменията от които се нуждаят, за живота както и психосоциална подкрепа, която ги подготвя за 
устойчиво бъдеще.  ЮНЕСКО насърчава държавите-членки да одобрят Декларацията за безопасност на 
училищата и да участват активно в мерките за борба с въздействието на насилието и конфликта върху 
образователните институции.  Декларацията е инструмент, който позволява на държавите да подкрепят и 
прилагат Насоките за защита на училищата и университетите срещу военна употреба по време на въоръжен 
конфликт. 
 3. Овластяване на младите хора във времена на криза. Според проучванията, докато много деца 
получават подкрепа за основно образование в контекста на продължителни кризи, на малък брой се 
предлагат възможности за придобиване на умения за пазара на труда; В допълнение, много малко 
финансови ресурси са на разположение за професионално образование. ЮНЕСКО си сътрудничи с 
правителствата за осигуряване на достъп до средно образование, както до висше образование и техническо 
или професионално обучение. 

. Въздействието на ЮНЕСКО върху образованието при извънредни ситуации се усилва чрез тясно 
сътрудничество с държавите-членки, както и с безброй хуманитарни и партньорски институции на 
Организацията на обединените нации. 

 
II.1.2. СЛУЖБА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ БЕДСТВИЯ (UNISDR) 

 
 Службата на ООН за намаляване на риска при бедствия (UNISDR) е създадена през 1999 г., за да улесни 
прилагането на Международната стратегия за предотвратяване на бедствия (SIPD). Офисът е със седалище 
в Женева и осъществява различни действия чрез пет регионални офиса, базирани в Азия (Банкок), Африка 
(Найроби), Европа (Брюксел), арабските държави (Кайро) и Латинска Америка (Панама). 
 Мисията на Международната стратегия за намаляване на бедствията (SIPC) е да намали загубите при 
бедствия и да засили устойчивостта на общностите и нациите към бедствия. 
Като признава нарастващата опасност от природни бедствия, SIPD се ангажира да свързва правителствата и 
партньорите, да мобилизира всеки отделен човек и общност и да подкрепя укрепването на устойчивостта на 
нациите и общностите към бедствия и въздействието на климатичните промени. 
Участието на UNISDR в осигуряване на безопасността на учениците започна с неговото създаване и сега се 
проявява чрез прилагане на международно рамково устройство в подкрепа на Световния алианс за 
предотвратяване на риск от бедствията и гъвкавост в образователния сектор (GADRRRES) и глобалната 
инициатива за училищна безопасност, проектът стартира през март 2017 г. 
 Училищната сигурност, насочена от организацията, се постига чрез хармонизиране на ориентациите и 
образователните практики с управлението на бедствия в националните, регионалните, ведомств ените и 
местните училищни звена и се основава на три стълба: 
 1) сигурност на училищните съоръжения; 
 2) управление на бедствия в училищата; 
 3) обучение по превенция и устойчивост на риска. 
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 Концепцията на UNIDSR за интегриран подход към сигурността на училищата е хармонизирана с 
Целите за устойчиво развитие 2015-2030 г. и с другите разпоредби на Рамката за действие на Сендай за 
намаляване на риска от бедствия (2015 г.). Очакваните резултати от интеграцията на интегрирания подход 
към безопасността в училищата в насоките и практиките по отношение на устойчивото развитие и 
превенцията на риска от бедствия са доста мобилизирани за този орган: 
 1. Предлагане на равен достъп до образование на децата, отворено за всички и сигурно; 
 2. Създаване и укрепване на институции, инструменти и координационни мрежи, както и капацитет за 
насърчаване на устойчивостта към опасностите и заплахите от риск в образователния сектор на 
международно, национално, регионално и местно ниво; 
 3. Интегриране на превенцията на риска в програми за подготвяне при извънредни ситуации, 
поведение и реконструкция в образователния сектор; 
 4. Мониторинг и оценка на напредъка на действията, насочени към намаляване на риска от бедствия 
и конфликти; 

5. Увеличаване на достъпността и достъпа до информация за опасности, като например на 
устройства за ранно предупреждение и рискове от бедствия  
 

II.1.3. МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ И ЧЕРВЕНИЯ ПОЛУМЕСЕЦ  

 
 На 5 май 1919 г. в Париж е създадена Лигата на дружествата на Червения кръст. През 1983 г. Лигата 
на дружествата на Червения кръст се превръща в Лига на дружествата на Червения кръст и Червения 
полумесец, а след това, през 1991 г., в Международна федерация на дружествата на Червения кръст и 
Червения полумесец (IFRC). Понастоящем федерацията има 192 национални компании по целия свят, които 
работят чрез приблизително 166 хиляди клона и близо 14 милиона доброволци. Единствената им цел е да се 
помага на нуждаещи се хора без страх или благосклонност.  Федерацията реагира и се подготвя за / при 
бедствия, извършва здравни услуги за местните общности, лобира за най-добри хуманитарни практики и 
осигурява достойнството на хората в изселване. В момента съществува силен интерес за повишаване на 
обществената осведоменост и образование за намаляване на риска от бедствия. 
  100 години след създаването си, IFRC гледа към бъдещето в бързо променящ се свят с 
безпрецедентни хуманитарни изисквания. Нейната задача е да укрепи общността на своите членове и да 
увеличи отговорността на своя персонал и доброволци да продължат да обслужват най-уязвимите. 
Федерацията винаги се опитва да се справи по-добре и в момента обсъжда стратегията си за 2030 година, 
чрез която ще фокусира своята дейност през следващото десетилетие. 
 IFRC е наистина глобална, но и местна организация, олицетворяваща най-трайната форма на 
многостранност, която се подкрепя от местни хуманитарни действия. Тя присъства там преди, по време и 
след кризата и става по същество част от общностите, които обслужва, отива там, където може да отиде, за 
да се справи с най-трудните проблеми. 
 Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC) 
отдавна сенсибилизира общностите за намаляване на риска от бедствия, допринасяйки за повишена 
сигурност и устойчивост чрез кампании, неформално   обучение, учене с участието и официални 
интервенции в училищата.   Националните компании, секции и програми са разработили широк набор от 
инструменти в подкрепа на тези дейности.   Изследванията, проведени между 2005 и 2008 г., показват, че от 
82 национални компании, 50 са осъществили обществена осведоменост и образователни дейности за 
намаляване на риска от бедствия, от които 38% са участвали деца и училища.   В същото време няма начин 
да се направи преглед на този набор от дейности, синтез на добри практики и механизми за споделяне на 
различен опит. 
 В допълнение към директните намеси за премахване на последиците от бедствия, IFRC цели, както 
посочих по-горе, да подпомага националните компании в планирането и развитието на обществената 
осведоменост и образователните дейности, съсредоточени върху децата, за намаляване на риска от 
бедствия, като предоставя на разположение на националните компании и правителства повече инструменти. 
 Един от най-важните инструменти е ръководството, озаглавено „Повишаване на обществената 
осведоменост и образование за намаляване на риска от бедствия, продължителността и насърчаването на 
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два други документа, а именно Стратегия 2020 и Рамката за сигурност на Общността и съпротива срещу 
риска от бедствия, които заедно допринесоха за прилагането на Рамката за действие от Хиого, глобален 
план за действие за дейности по намаляване на риска от бедствия за десетилетието 2005 -2015 г., 
предоставящ оперативни насоки за насърчаване на намаляването на риска от бедствия. IFRC има за цел да 
помогне на националните компании да планират своята обществена осведоменост и образователни 
дейности, така че да могат да постигнат все по-важни и видими резултати.  Понастоящем това ръководство 
прилага предложенията на Рамката за действие на Сендай (2015 г.) за периода 2015-2030 г. 

 
II.1.4. УНИЦЕФ  

 
 Първоначално наречен Международен фонд за спешност за деца, УНИЦЕФ е създаден от ООН през 
1946 г. за предоставяне на хуманитарна помощ на деца, живеещи в свят, опустошен от Втората световна 
война. Много неща се промениха след създаването му, но основната мисия на УНИЦЕФ остана същата. 
Въпреки че извънредните ситуации стават все по-сложни и тяхното въздействие става все по-опустошително, 
УНИЦЕФ продължава да бъде ангажиран със спасяването на живота на децата, засегнати от бедствия и да 
защитава правата им при всякакви обстоятелства, колкото и трудна да е тази задача.   В областта на 
здравето и храненето, водата и хигиената, образованието, защитата от ХИВ / СПИН, основните ангажименти 
на УНИЦЕФ към децата в извънредни ситуации са повече от изявление на мисията на УНИЦЕФ, те са 
хуманитарен императив. 

Една от основните ценности на УНИЦЕФ е да предприеме действия там, където това е най -
необходимо, а приоритетите му отразяват тази основна стойност. Те включват, по-специално: 
 а) равен достъп до образование и общо начално образование;  

б) укрепване на позицията на жените в обществото чрез образование на момичетата и равенство 
между половете, насърчавани чрез инициативата на Организацията на обединените нации за образование за 
момичета (UNGEI);  
 в) образование в извънредни ситуации и образование в период след криза; 
 г) ранно детско развитие и подготовка за училище; УНИЦЕФ иска да гарантира, че всички деца 
започват училище навреме и че ще получат цялостно и качествено основно образование;  
 д) подобряване на качеството в основното и средното образование; УНИЦЕФ насърчава модела на 
„училище, подходящо за деца“, подход, ориентиран към децата, който се опитва да реши всички проблеми, 
пред които сме изправени за получаване на качествено образование. 
 УНИЦЕФ все повече подкрепя инициативи, насочени към прогнозиране и предотвратяване на 
природни катастрофи и граждански конфликти и получаване на висше образование на хората в случай на 
подобни събития. Тази нова загриженост беше отчасти предизвикана от опустошенията и загубата на 
човешки животи поради земетресението и цунамито в Индийския океан през декември 2004 г., както и от 
катастрофата, която можеше да бъде причинена от птичи грип и грипна епидемия. 
  В много от случаите, съгласуваните действия в световен мащаб, в съчетание с местно образование 
може да помогне за облекчаване на страданията и спасяването на човешки животи. По този начин 
международната общност си сътрудничи интензивно през този период за създаване на с истеми за ранно 
предупреждение за цунамито. В същото време УНИЦЕФ подкрепя усилията, които ще помогнат на хората да 
намалят рисковете и да се справят с извънредните ситуации, ако се случи друго цунами или когато това се 
случи. Чрез обучението, основано на компетентности в ежедневния живот в училище, децата ще научат не 
само какво е цунами, но кога и къде е най-вероятно да се случи,  и какво да правят преди, по време и след 
неговото производство. 
 В случая с инфлуенцата по птиците и пандемията от птичият грип, агенциите на Организацията на 
обединените нации са разработили цялостен план за обучение. Като цяло отговорността на УНИЦЕФ е да 
предоставя информация за потенциала на пандемията и как да предотврати нейното разпространение в 
училищата. Във връзка с това много се научи от опита, натрупан по време на епидемията от СПИН, в който 
разпространението на информация, засилването на защитните фактори и намаляването на рисковите 
фактори се превърнаха в основни инструменти. 



 8 

 
II.2. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ БЕДСТВИЯ В УЧИЛИЩАТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ 

 Обучението по риск 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, обучението за риска все още не е широко разпространено в 
училищната среда, отчасти поради липсата на учебни ресурси или обучение на учители по тази тема. 
 Усилията на ООН и други международни организации също бяха насочени към определяне на 
целеви цели, както е видно от описанията по-горе, като постигане на целта „Е“ от Рамката на Сендай, която 
предполага възможно най-много страни-членки да разработят свои собствени национални и местни 
стратегии за намаляване на риска от бедствия до 2020 г. 
 Някои страни постигнаха голям напредък в това отношение, имайки богата традиция в теоретичното 
развитие, в обсъждането и разпространението на опита, споделен или симулиран  на национално и 
международно ниво, което ги поставя на първо място при разработването на собствени стратегически 
документи. Техните научни и технически бази данни, организацията на тези дейности и достъпът им до най -
бързите и известни медии позволяват на всяко образувание да намери най-подходящата подкрепа при 
осъществяването на собствените си планове за предотвратяване и управление на бедствия. 
 

II.2.1. ШВЕЙЦАРИЯ  

 Известна като страна, която наистина се грижи за здравето и съдбата на населението си, Швейцария 
е пример по отношение на управлението на риска при ситуации с природни бедствия в училищата. Повечето 
от организациите, които участват и отговарят на национално, регионално, местно или отраслово ниво в 
предотвратяването и управлението на риска от бедствия, участват в реализирането на теоретични и 
практически работи, документи / модели, в подкрепа на всяка училищна институция, като дефинират 
възможно най-добре собствената си концепция в тази област. Доказателство за това е появата на насоките, 
предоставени от PH Bern Pedagogische Hohsscule и полицията в Берн от 5 май 2019 г. до всички училища в 
региона и в страната, които искат да развият своя собствена концепция за спешност и управление на кризи и 
извънредни ситуации. 
 Документът, който представлява актуализирана версия и обогатен с нови теми, се основава на 
„Спешен план - организиране и планиране на мерки за справяне с кризисни и извънредни ситуации в 
училищата“, разработен през 2016 г. от PHBern и полицията в Берн и DIP и е разделен на три раздела: 
 а) „Превенция на кризата“; 

б) „Препоръки в ситуацията на събитието“; 
в) „Модели за аварийно и кризисно управление“. 

  Първият раздел, "Превенция на кризи", анализира отговорностите на участващите страни, правните 
въпроси и предоставените ползи. Той също така предоставя преглед на организационните структури, курсове 
за обучение и обучение в областта на управлението на кризи и комуникационна информация за дадено 
събитие. 
 Важен аспект чрез поясненията, които предлага, е този на определяне на извънредна ситуация и 
криза. Той често говори аварийна ситуация, когато физическата неприкосновеност на дадено лице или 
животно е пряко застрашена от внезапно и неочаквано събитие. Това определение се прилага и когато е 
застрашена собствеността (например сгради).. Координирането на подобно събитие изисква намеса на 
спешни служби като полиция, пожарникари и линейка. Медицински инциденти, аварии или пожари са 
примери за спешни случаи. В зависимост от техния размер и последователност, събитията могат да 
създадат криза, но не е задължително. Кризата е внезапно, неочаквано и извънредно събитие, което 
сериозно се отразява на засегнатите хора и на тяхната среда, което не може да се управлява с обикновени 
средства, тоест в рамките на класическите структури, а краят на събитието остава отворен. 
 Вторият раздел, "Препоръки в ситуацията на събитията", предлага помощ за управление на кризи 
под формата на контролни списъци и препоръки за всички рискови ситуации при природни бедствия (пожари, 
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наводнения, земетресения, свлачища и др.) и от други видове. Тъй като ситуациите като цяло са много 
специфични, предвидените стъпки не се прилагат напълно във всички случаи. В изключителни ситуации е 
препоръчително да преследвате собствените си интереси, апелирани към здравия разум. Този документ 
представя препоръки в следните области: спешни мерки, мерки за стабилизиране, други мерки, 
допълнителна информация. Последващи действия след събитието, се третира в края на раздела. 
Управлението на кризи е отговорност на полицията на кантон Берн във всички ситуации, разгледани в това 
ръководство. От момента, в който се намеси, полицията е тази, която поема общото управление на 
операциите, а училището го подкрепя, фокусира се върху предизвикателствата, пред които е изправено на 
институционално ниво, и се занимава повече с проблемите след кризата. 
  Третият раздел предлага модели за управление на извънредни ситуации и кризи в училищата и е 
полезен поради богатството на предоставената информация и потенциала й да подпомогне изготвянето на 
концепция и план за управление на бедствия. Документи като план за ситуация, план за достъп, план за 
излизане от безопасност, контролен списък за мястото на срещата трябва да бъдат предоставени на 
интервенционните организации възможно най-скоро. 
 Ръководството препоръчва да се съхранява оригиналът и поне едно копие на централно място, така 
че тези документи да бъдат лесно достъпни в случай на събитие (например в две отделни сгради). В сгради, 
оборудвани със система за пожарна сигнализация, трябва да се представи файл на интервенционните сили. 
За сгради, където се съхраняват големи количества опасни химикали (например хлорен газ и други химикали 
за пречистване на водата, в случай на басейни) и в зависимост от количествата съхранявани продукти, може 
също да се наложи изготвяне на планове за аварийна реакция за пожарникарите, както и концепции за 
реагиране при извънредни ситуации. 
 

II.2.2. ФРАНЦИЯ 

 
 Няколко източници на информация (печатни медии, електронни медии, специализирани документи и 
др.) Наскоро споменаха (2020 г.), че две трети от 36 000 френски общини са изложени на поне един 
естествен риск. Един от четирима  французи и едно на три работни места вече са потенциално изложени на 
наводнения, основният национален риск от гледна точка на броя на засегнатите общини и икономическата 
цена на причинените бедствия. Сеизмичния риск е от най-страховитите от гледна точка на броя на 
потенциалните жертви, особено в Антилските острови. 
 Очакват се осем природни опасности, а именно наводнения, земетресения, вулканични изригвания, 
движения на почвата, лавини, горски пожари, циклони и бури на територията на столицата Франция и в 
отдалечените територии. Те причиняват щети на имуществото и хората, както и нарушават дейностите и 
ежедневието. Въпреки това, не всички тези рискове могат да бъдат контролирани или предотвратени в една 
и съща степен. 
  Съгласуваните мерки за предотвратяване на природни рискове започват да се институционализират 
през 1982 г., с появата на закона за обезщетяване на жертвите на природни бедствия (закон № 82 -600 от 13 
юли 1982 г.), който определя план за излагане на риск (PER) за подбуждане,  по-специално подсигуряване на 
превенция. През 1995 г. плановете за предотвратяване на предвидими природни рискове (PPRN) заменят 
старите, заменяйки всеки друг план или устройство, одобрен от префектурите (например периметърът на 
риска, ограничен от член R111-3 от кода за планиране градоустройствен план, план за наводнени площи 
PSS, планове за предразположение към горски пожари (PZSIF). 
 Прилагането на тази политика за превенция разкрива споделена компетентност, която включва 
децентрализираните услуги на държавата, местните власти, няколко министерства, но и граждани, всяко от 
които се намесва в своята област. Сред действията за предотвратяване на най -вредните природни рискове, 
плановете за предотвратяване на природни рискове (PPRN) са насочени към намаляване на излагането на 
риск, както и уязвимостта на стоките и хората. 
 Планът за предотвратяване на природните рискове (PPRN), разработен под ръководството на 
префекта, като включва съгласуван подход на местните власти, съдържа три документа: 

•доклад, който представя проведените проучвания, резултатите и обосновката за разграничаване на 
областите и регламентите, изброени в регламента, и изискванията; 
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 • план за зониране, който е резултат от пресичането на опасности (честота и интензивност на 
явленията) и проблеми, които идентифицират райони, които не могат да се строят, могат да бъдат изградени 
в зависимост от специфични или строителни разработки; 

• регламент, описващ строителните и / или урбанизационни ограничения, които трябва да се спазват 
във всяка зона. 
 PPRN ще определи например височината на първия етаж на ново жилище в зона на наводнение, в 
сравнение с нивото на най-високите известни води, или ще направи задължително укрепването на фасадите 
нагоре по течението, в случай на падащи скали или лавини. След като бъде одобрен от префекта, той е 
приложен, след обществено обсъждане и одобрението му, към местния устройствен план (PLU), като 
комунална услуга. Разпоредбите му имат предимство пред всяко друго съображение. 
  PPRN определя областите на излагане на предсказуеми, преки или косвени природни явления и 
характеризира възможната интензивност на тези явления. В рамките на така наречените „опасни зони“ този 
план регулира използването на земята, строителството, използването и управлението на рисковите зони в 
глобален подход. Наредбите се прилагат както за бъдещи, така и за съществуващи конструкции за контрол и 
намаляване на тяхната уязвимост. 
  Дори и при липса на този план (природен, технологичен или добив), местният градски план (PLU) 
може да определи рисковите зони и специфичните правила, които трябва да се спазват. Кодексът за 
урбанизма в своя член L110 поставя предотвратяването на природните и технологичните рискове между 
своите принципи, а в член L122-1 предвижда схемите за териториална съгласуваност (SCOT) да вземат 
предвид предотвратяването на рисковете при тяхното разработване. 

Във Франция съществува Национална платформа за природни рискове (ANRN), която обединява 
всички участници в превенцията на природните рискове (местни власти, държавни служби, специалисти по 
управление на риска, учени, представители на гражданското общество и др.), където те обсъждат ситуацията 
и обсъждат перспективите за намаляване на бедствията. Тя трябва да даде възможност за по-добър подход 
към действията, свързани с природните рискове от всички заинтересовани страни, и по -голяма ефективност в 
дейностите за колективно намаляване на риска. Освен това тази платформа ще даде възможност за по -
добро структуриране и разширяване на дискусиите за предотвратяване на природни рискове, реализирани в 
рамките на стратегията на ООН за предотвратяване на природни бедствия, и участие на заинтересованите 
страни при определянето на насоките на политиката за превенция. 

Срещите, организирани под формата на конференции, също са възможност да допринесат за 
развитието на обща култура на риска, като споделят знанията на различните участници, участващи в 
съответните области, свързани с превенцията и управлението на природните рискове. Държавните служби, 
избраните длъжностни лица, асоциациите и неправителствените организации, застрахователните 
организации, изследователите, дизайнерските бюра, всички са призовани да се мобилизират за тези дни на 
срещи и обмени, особено на избраните общности и служители, участници, заинтересовани от прилагането на 
политиката за превенция в мащаба на техните територии. 
 Във Франция се обръща специално внимание на превантивната информация на гражданина, чрез 
различни лесно достъпни средства, за рисковете, на които той може да бъде изложен, и от тази гледна точка 
има няколко документа в кметствата, като например досие за основните рискове, Общински файл с 
информация за основните рискове, досиета и / или карти на Плана за предотвратяване на природни, 
технологични или рискове при добив. В населените места, изложени на рискове, показването е задължително 
в публичните институции и в тези, които получават обществено достояние. Те се добавят и към уебсайта на 
GeoRisque, който предлага на всяка заинтересована страна листовки относно рисковете, състоянието на 
основните рискове във всяко населено място на Франция.  Също така в комуните с риск от наводнения са 
монтирани маркировки в този смисъл и при продажба на сграда винаги се представят рисковете от природни 
бедствия в района. 
 Що се отнася до образованието за рисковете, които той започва от детството.  Министерството на 
околната среда публикува няколко ръководства в това отношение и мрежа от конкретни обучители се 
намесва с учителите от основното училище до завършването на гимназията. 
 Съветът за основна превенция на риска (COPNRM) е орган, създаден от френското правителство, 
който има мисията да издава отворени становища относно публичните действия и политики, които спомагат 
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за намаляване на уязвимостта на хората и имуществото в случай на природни бедствия. Според закона на 
страната държавата получава и трябва да вземе предвид мнението на COPRNM в текстовете на закона 
относно рисковете. 
 Националната обсерватория за природни опасности (ONRN) е създадена през 2012 г., след 
катастрофалните последици от бурята на Синтия, за да се засили връзката между застрахователните 
участници и превенцията за по-добро управление на този вид рискове. Целите му са да подобри и извлече 
полза от знанията за събитията и техните предизвикателства, да участва в пилотирането и управлението на 
превенцията на риска, да провежда икономически анализи на превенцията, да подобри културата на риска и 
да популяризира своите филиали на местно ниво. 
 Друг интересен документ беше издаден през 2017 г. от Министерството на народната просвета за 
вниманието на училищното ръководство. Заглавие „Училищна безопасност”. Ръководството за работа на 
директорите на училищата, документът иска ценна подкрепа в подхода, който всяко училище подкрепя, за да 
създаде своя собствена концепция за управление на риска от бедствия. 

 
II.3.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В РУМЪНИЯ. УЧАСТВАЩИ ИНСТИТУЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 Наскоро Световната банка завърши систематична диагностика на страните*, която подчертава 
уязвимостта на Румъния към природни бедствия.  През годините наводненията, сушата и земетресенията 
доведоха до хиляди жертви и милиарди евро щети на физическата инфраструктура. Те засегнаха 
производствения капацитет на икономиката и несъразмерно засегнаха бедните. От 1990 г. до днес в страната 
е имало 77 сериозни катастрофални събития, което означава преки щети от над 3,5 милиарда долара или 
3,5% от средния БВП за същия период, което е доста тежко бреме за икономиката и със сериозни последици 
за бедното население. 
 Прогнозите също не са обнадеждаващи и има индикации, че климатът в Румъния ще се промени 
значително през следващите 50-100 години. Оценките за цялостното въздействие на опасностите от климата 
показват, че само щетите, които се очаква да засегнат инфраструктурата годишно, ще се удвоят до 2020  г. и 
могат да бъдат шест пъти по-големи до 2080 г. 
 И други природни бедствия, причинени от изменението на климата, също имат значително 
въздействие. През последните 100 години 13 земетресения са регистрирали 2630 жертви и са засегнали над 
400 000 души.  С над 75% от населението (от които 65% в градската зона) уязвими на земетресения и 45% от 
цялата национална сила за реагиране, разположени в райони с голяма опасност от земетресение, 
изчисленията показват, че бъдещо земетресение може да има катастрофални последици за населението и за 
цялата национална икономика. 
 Много държави прилагат в допълнение към стратегиите и политиките за предотвратяване на 
последиците от бедствия и политики, фокусирани върху увеличаване на устойчивостта в периода, 
непосредствено след настъпването на такова събитие.  Те включват мерки, които биха улеснили достъпа до 
финансови ресурси или насърчават механизмите за застраховане, които значително ще ускорят 
възстановяването след бедствия. 
 Друго проучване на Световната банка* и Глобалния механизъм за намаляване и възстановяване   от 
риска на бедствия (GFDRRR) оценява, че прилагането на нови превантивни мерки в Румъния може да 
намали материалните щети с до 13% и загуби, свързани с благосъстоянието на човека с до 16%. Изчислено е 
също, че прилагането на такива политики за увеличаване на устойчивостта в Румъния би довело до 
намаляване на материалните щети с до 2,8% и загуби, свързани с благополучието на хората с до 14%. 
   Но засилването на устойчивостта към изменението на климата и природните бедствия е 
дългосрочно пътуване, което изисква правилни политики, ефективна координация на различни нива на 
управление и между секторите и мобилизиране на значителни финансови ресурси. Независимо дали 
сградите се рехабилитират, за да издържат на земетресения, климатични промени или смекчаване на риска 
от наводнения, готовността на Румъния да отговори на последиците от природните бедствия обаче е 
ограничена поради слабостта на институциите, което в крайна сметка води до липсата на инвестиции.  
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Въпреки че румънските власти признават, че подобряването на политиките и начина на действие на 
институциите може да играе важна роля за намаляване на икономическите разходи за климатични рискове и 
природни бедствия, програмата за реформи все още не е финализирана. 
 Уязвимостта при бедствия изисква Румъния да има системен и съгласуван подход към всички 
дейности по управление на извънредни ситуации във всичките си фази, в подходяща и добре подкрепена 
законодателна рамка от инвестиционна и финансова гледна точка. Националната система за управление на 
извънредни ситуации се характеризира със споделена отговорност между няколко участващи участници, като 
междуинституционална система за координация, организирана от нива или области на компетентност и която 
има като принцип на активиране искането за помощ отдолу нагоре, от нивото, което е надвишено от 
извънредната ситуация, засягаща определена общност. 

 Системата е организирана и работи за предотвратяване и управление на извънредни ситуации, за 
осигуряване и координиране на човешките, материалните, финансовите и други ресурси, необходими за 
възстановяване на нормалното състояние.  

Съгласно действащото законодателство* тази национална система има следните основни елементи 
в своя състав: 
 а) комисии за извънредни ситуации като колегиални, междуинституционални органи за вземане на 
решения със сложни задачи за управление на извънредни ситуации; тези комитети за извънредни ситуации 
се организират на национално, централно държавно управление (министерства), окръжно и местно ниво. 
Националният комитет се създава под прякото управление на министъра на администрацията и вътрешните 
работи и под координацията на министър-председателя, на ниво окръг от префекта на окръга и на ниво 
местности на кметовете, включващ вземащи решения, експерти и специалисти от собствения си апарат или 
органи,централна и местна публика; 
 б) Генералният инспекторат за извънредни ситуации (IGSU) е най-важният елемент от националната 
система, представляващ специализирана структура, подчинена на Министерството на админис трацията и 
вътрешните работи. Той осигурява единната и постоянна координация на дейностите по превенция и 
управление на извънредни ситуации, като има важна интегрираща роля на всички действия, извършвани в 
тази област. За да отговори възможно най-добре на ролята, за която е проектиран IGSU, той има 
превантивна и оперативна структура; 
 в) общински услуги за извънредни ситуации; тези служби са разградени структури, които 
функционират на ниво окръг като окръжни инспекторати и на община Букурещ и осигуряват в рамките на 
своите области на компетентност координацията, ръководството и контрола на дейностите по 
предотвратяване и управление на извънредни ситуации; 

a) г) оперативни центрове за извънредни ситуации; оперативните центрове представляват местата, 
от които структурите за вземане на решения и управление позволяват упражняването на командните, 
контролните и координационните функции на интервенцията, мониторинга, оценката, уведомяването, 
предупреждението, предупредителната сигнализация, предупреждението и оперативната техническа 
координация на местно, окръжно и национално ниво на управление  спешни ситуации. Оперативните 
центрове са взаимосвързани на национално ниво чрез информационна система, която позволява 
управлението на информацията, относно аварийните ситуации  в реален тип, реализирането на уникален 
оперативен образ, относно произведените извънредни ситуации и техните последици, по -добро управление 
на наличните ресурси. 

д) командирът на акцията представлява елемент на новост за страната ни, като е оправомощен от 
националния, министерския или окръжния комитет за осигуряване на единното управление и координация на 
всички сили, създадени за интервенция на мястото на изключителното събитие, в зависимост от естеството и 
тежестта на бедствието и размера на категориите концентрирани сили за интервенция. 
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III. ПРОУЧВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕВЕНЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРИРОДНИ 

БЕДСТВИЯ В ГИМНАЗИИТЕ В ОКРЪГ ДОЛЖ 

III.1. ПРЕДИ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 Планирането на кризисни ситуации в случай на природни бедствия може да се разглежда като 
социално явление, при което хората променят поведението си, за да се подготвят и реагират по подходящ 
начин на възприеманата заплаха в своята среда. Предвид непрекъснато нарастващата динамика на 
природните бедствия и тяхната интензивност, за настоящите и бъдещите поколения става все по-важно да 
предприемат дейности за планиране на извънредни ситуации. 
 Усилията за подготовка на населението за предотвратяване и управление на бедствия имат 
международно измерение, като се подкрепят от ООН и неговите институции, Европейския съюз, 
Международната федерация на обществата на Червения кръст и Червения полумесец и други големи 
международни организации.  Те станаха основните насърчители и привърженици на приемането на 
национални стратегии за превенция на риска, насърчавайки цялостна концепция за предотвратяване на 
бедствия на нивото на всяко икономическо-социално образувание и включващи нова перспектива и 
подходяща програма за обучение в училищната програма. 
 В рамките на усилията на Европейския съюз за създаване на нова култура за предотвратяване и 
управление на бедствия има и настоящото изследване, проведено в рамките на Програмата INTERREG V-A 
за Румъния - България 2014-2020 г. и проект „Safety for our children“, който има за цел да анализира и да се 
оцени настоящата ситуация по отношение на управлението на природни бедствия в гимназиите в окръг 
Долж, Румъния, и да се подчертаят някои мерки, които трябва да бъдат предприети за евентуално 
подобрение в това отношение. 
  За да се получи необходимата информация в това отношение, са спазени разпоредбите на 
спецификациите на проекта, като първо се прибягва до изучаване на съществуваща литература, статии и 
разпоредби, национално и международно законодателство в тази област, органи, участващи в управлението 
на предотвратяването на бедствия. в училищата. 
  За реализирането на проучването полевата дейност започна с познаването на основните 
заинтересовани страни от изследваното явление, а именно Инспекторат за извънредни ситуации, Окръжен 
училищен инспекторат , кметство Крайова и 11-те гимназии (приложение 1), които бяха избрани като 
изследователски звена. Изследователските дискусии с директорите и ръководителите на превенция и 
управление на бедствия бяха необходими за създаването на двата използвани въпросника, съответно 
ChCD1 (за учители) и ChE2 (за ученици). 
 До гимназиите бяха изпратени 5 въпросници от всеки тип, като предоставянето им на респондентите 
беше извършено директно, без посредници, за да се избегне получаването на субективни отговори, които 
могат да бъдат генерирани от присъствието на ръководството на гимназиите и учителите. Общо всички 
раздадени въпросници са попълнени, съответно 110 (55 от учители, 55 от ученици), като степента на отказ е 
0.  Получените данни бяха въведени в база данни, която е лесна за прехвърляне в различни програми за 
обработка. За улесняване на анализа им се използва програмата Forms. 
 Статистическият анализ, извършен чрез най-подходящите графики, беше разделен на две части. 
Първата част представя ситуацията, записана във всеки от въпросите  на въпросника и прави минимални 
интерпретации, а втората потвърждава отговорите на въпросите, които следват същия проблем и като цяло, 
като добавя окончателните заключения. Поддържа се в параграфите, които се стремят да отговорят на 
изискванията на спецификацията. 

 

III.2. АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ УЧИТЕЛИ 
 
 Примерните връзки на гимназиите с основните институционални партньори, участващи в 
управлението на риска, могат да се разглеждат като доста тесни, както се вижда от графиките a, b, c, d и e на 
фигура 1. Така по отношение на основния партньор – Инспекторат за Извънредни Ситуации Долж, 67.3% от 
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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 ситуация е специфична 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). В допълнение към 
факта, че разпределението на отговорите е различно, общо 85,5% от анкетираните заявяват, че имат срещи 
с Окръжен жандармски инспекторат Долж, а 83,6% с кметството. 
 Трябва да се отбележи, че срещите с Държавна инспекция по строителство  Долж също бяха важни 
(56,4%), което подчертава факта, че тази институция провежда посещения за оценка на рис ка на по-стари 
сгради или за да провери съответствието с по-новите сгради и съоръжения. Също така, гимназиите имат 
връзки с други организации, участващи в намаляването на рисковете от природни бедствия, особено НПО 
(56,4% са обявили една или две годишни срещи). Важна част от съдържанието на въпросника ChCD1 беше 
запазена за обучението на лицата, участващи в управлението на рискови ситуации от 11 -те гимназии, 
включени в изследователската общност.  Първият въпрос в това отношение беше да се идентифицират 
институциите, които участват в обучението на лицето, отговорно за извънредни ситуации, и на директора на 
гимназията.  Най-използваната институция беше Инспектората за извънредни ситуации Долж (69.1%), 
следвана от позицията "Други" (20.0%), която включва НПО, и Училищен инспекторат в окръг Долж, с 10.9% 
(фигура № 1). 
 

 
Фигура 1. Институции, участващи във формирането на ръководството и лицето, отговорно за извънредните 

ситуации в гимназиите 
 
 

По отношение на честотата на това обучение, мненията са доста разделени (фигура №2), като 
повечето анкетирани твърдят, че действието се провежда веднъж годишно (38,2%), толкова често, колкото е 
необходимо (23,6%) или полугодишно (20.0%). На този въпрос се появиха други отговори, които споменават, 
че такова обучение се провежда или три пъти годишно (9,1%), или веднъж на 2-3 години (9,1%). 

 
 
 

Фигура 2. Честота на обучение на преподаватели, отговорни за управление на извънредни ситуации  
 

 Много по-разнородна ситуация възниква, когато се запита за обучението на преподавателския 
състав, участващ в управление на извънредни ситуации, съответно на доставчика и неговата честота (фигура   
3).   Повечето отговори записват варианта „Инспектората за извънредни ситуации Долж и Училищен 
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инспекторат на окръг Долж -2 пъти / година“ (30,9%), следван от вариантите „Директорът и лицето, отговорно 
за извънредни ситуации - 2 часа / година“ и „Директорът и лицето, отговорно за ситуациите спешни годишни 
“(и двете с 29,1%),„ Инспектората за извънредни ситуации Долж и Училищен инспекторат на окръг Долж - 
веднъж годишно “(9,1%) и„ Инспекторат за извънредни ситуации Долж и Училищен инспекторат на окръг 
Долж - според нуждите “(1,8%). Структурата на предлаганите отговори разкрива поне съществуването на 
комуникационни проблеми, но също така и на информацията и запазването на някои основни елементи на 
управлението на риска от бедствия в гимназиалните училища в окръг Долж. 

 
Фигура 3. Обучение на преподавателски персонал, участващ в управление на извънредни ситуации  

 
 Обучението на учениците в гимназията по отношение на предотвратяването на последиците от 
природните бедствия също заема важно място в съдържанието на въпросника. Първият въпрос се отнася 
до знанията на инициатора на това обучение и предлаганите варианти на отговори са доста разнородни, 
което означава, че много учители не знаят реалната ситуация и всъщност се препоръчват от 
международните и националните организации, участващи в това явление. Правилният отговор ("според 
образователния план") включва само 60,0% от анкетираните, които избират 40% от грешните варианти, 
предлагани в мрежата (фигура № 4). 

 
Фигура 4. Теоретично обучение на учениците за предотвратяване на последиците от бедствия 

 
 Отговорите, предлагани от преподавателите на предишния въпрос, повлияха на споменатите в 
програмирането на теоретичното обучение на учениците с цел предотвратяване на последиците от 
природните бедствия. Така 69,1% от анкетираните смятат, че това обучение се провежда ежемесечно, по 
време на управлението, 21,8%, когато е необходимо, 7,3% два пъти годишно и 1,8% три пъ ти годишно 
(фиг. № 5). 

 
Фигура   5. Програмиране на теоретичното обучение на ученици 
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 Практическото обучение се осъществява чрез упражнения (симулации), които включват целия 
преподавателски състав, непедагогическия персонал и гимназистите. От етапа на планиране тези 
упражнения трябва да включват всички етапи, които се появяват в реалността на подобно събитие, а именно 
подслон, евакуация и сглобяване на предварително установено място. Данните, получени от учителите чрез 
тези въпросници, споменават този набор от последователности само в 60,0% от случаите, докато част от 
30,9% споменават оценката и монтажа, 5,5% само монтажа и разликата от 3 , 6%, само евакуация (фиг. № 6). 

 
Фигура  6. Съдържание на симулации за предотвратяване на отрицателните ефекти от бедствия 

 
 Друг въпрос относно тези симулации се отнася до познаването на годишната им честота и от тази 
гледна точка предлаганите отговори не са ясни.  
От предишните дискусии с представителите на Инспекторат за извънредни ситуации Долж и с 
ръководството на пет гимназии в община Крайова бе запазена информацията, че през една година се 
планират една или две такива симулации, докато отговорите от въпросника, предлаган от учителите, са 
много различни (фигура  7) 
- 52,7% от анкетираните смятат, че те се извършват винаги, когато е необходимо; 
- 38,2% споменават 2 упражнения годишно; 
- 9,1% смятат, че има 3 упражнения годишно. 

 
Фигура 7. Годишна честота на симулации 

  
За да се подчертае нивото на внимание, което се отделя на симулации на извънредни ситуации, 

беше зададен и въпрос относно институциите или групите, които могат да контролират подобни 
упражнения, или дали е необходим надзор. По-голямата част от анкетираните (72,7%) считат, че 
управлението на гимназията е достатъчно в това отношение, 25,5% споменават Инспекторат за 
извънредни ситуации Долж като ръководител, докато 1,8% посочват Училищен инспекторат на окръг Долж 
на тази позиция (фигура 8) 

 
Фигура  8. Надзор на аварийните симулации 
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Проектирането на инструментите / документите, необходими за управление на извънредни 

ситуации в средните училища, е трудно действие, което изисква познаване на националното 
законодателство и препоръките, издадени от различни организации, участващи в предотвратяването на 
последиците, причинени от бедствия. Трудността при създаването на техните собствени инструменти се 
определя, наред с други неща, от възможните модели, предлагани от тези организации, са универсални и 
трудно се идентифицират. Тъй като румънската специализирана литература и съществуващите препоръки 
невинаги са достатъчни за създаването на модерна концепция за управление на бедствия при бедствия в 
училищата, призивът за опит в областта като Германия, Франция, Швейцария, Канада и т.н. може да бъде 
от полза. 
 Въпросът, който се отнася до източниците на информация, използвани при създаването на 
собствени инструменти за управление на риска в училищата (фигура № 9), най -предизвикани бяха 
документите на Инспекторат за извънредни ситуации (35,6%), последвани от информацията, предоставена 
от Инспекторат за извънредни ситуации по време на срещите. обучение (30,3%), съществуващи документи 
в училище (14,8%), информация, събрана от уебсайтове на министерства, други участващи институции 
(12,6%) и други източници, включително международни (6,7%) . 

 
 

Фигура 9. Източникът на информацията, използван в концепцията за управление на бедствия в гимназиите  
 

 След въпроса относно източниците на информация естествено беше въведен въпросът, свързан с 
отговорността за проектирането и изготвянето на документите, използвани при управлението на риска от 
бедствия. В повечето случаи авторите се идентифицират в лицата на директора и лицето, отговорно за 
извънредните ситуации в училището (80.0%), следвани от голямо разстояние от представителите на 
Инспекторат за извънредни ситуации Долж (16.4%) и директора, с 3.6%. Трябва да се отбележи, че този 
път има и проблеми в комуникацията и недостатъци в обучението на учители, ако една част от тях считат, 
че Инспекторат за извънредни ситуации трябва да създаде този набор от инструменти (фигура  10). 

 

 
Фигура 10. Отговорност за проектиране и изготвяне на инструменти за управление на риска в случай на 

бедствия в гимназията 
 

  За да се проверят знанията и резултатите от непрекъснатото обучение на учителите в областта на 
управление на извънредни ситуации в гимназиите в окръг Долж, беше зададен въпрос, който поиска 
номинирането на петте основни инструмента, използвани за тази цел. Предлаганите отговори бяха 
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разнородни както по отношение на номинираните инструменти, по-специално тяхното наименование, което 
отразява проблемите на подготовката и задържането от учителите, но и разнообразието, под което те се 
намират в практиката на управление на извънредни ситуации в гимназиите Долж. Въпреки това във всички 
страни, постигнали напредък в областта на превенцията и управлението на извънредни ситуации, 
съществува еднаквост по отношение на броя, както и наименованието на инструментите, използвани за тази 
цел. Подобна мярка е ефективна при подготовката на учители и ученици (провежда се например от 
училището или Инспекторат за извънредни ситуации), като намалява възможното объркване, което може да 
възникне, и улесни намесата на външни партньори в случай на нежелано събитие. 
 Статистическите данни, предоставени от респондентите, се известяват по отношение на 
разнообразието на наименованието на използваните инструменти един по един, планът за евакуация 
(11,4%), преминаващ с двуцифрен процент. Останалите инструменти имат ниски нива: регулиране на 
използването на открит огън (6,5%), графична и тематична подготовка (5,4%), план за намес а при пожар 
(4,7%), организация на дейностите и инструкциите за Предотвратяване и гасене на пожари за 
противопожарна защита с 2,5%. 
 . Отношенията с основните партньори в областта на управлението и управлението на последиците 
от природните бедствия бяха получени чрез въпрос, който беше прикрепил скала тип „Ликерт“ (със 
значения от „несъществуващ“ (1) до „много добър“ (5)) , а резултатите обикновено са тези, които се очакват 
от всички основни фактори. Най-високата оценка беше получена от Инспекторат за извънредни ситуации 
Долж (4.78), следвана отблизо Училищен инспекторат на окръг Долж (4.60) и кметството (4.50), а в 
далечината бяха Държавна инспекция по строителство Долж (3.29) и други. институции (полиция, НПО и 
т.н.) с оценка 2.49. 

 Симулацията на извънредни ситуации в гимназията включва целия си персонал и е най-добрата 
възможност да се провери нивото му на теоретична и практическа подготовка в случай на бедствия. Малко 
вероятно е подобно упражнение да продължи без проблеми, които също имат положителна час т, което 
означава, че веднъж анализирани, те могат да бъдат премахнати веднага, като повторят конкретните 
последователности.  

За да идентифицираме основните проблеми, с които се сблъскват ръководството на гимназията и 
учителите по време на симулацията на извънредните ситуации, ние събрахме и анализирахме отговорите 
на въпрос 14 и те са групирани, както следва: 

- леко объркващи алармени сигнали (4,0%); 
- липса на интерес от страна на учениците (4,3%); 
- не са регистрирани проблеми (2,5%); 
- неспазване на планираните срокове за евакуация (2,2%); 
- липса на достатъчно пространство за евакуация (2,2%). 
Проблемите, възникнали при симулирането на ситуации при бедствия в гимназиите, трябва да бъдат 

известни и решавани по най-верните начини. На въпроса как ръководството на гимназията действа в това 
отношение, някои отговори са логични (допълнително теоретично обучение и внимание към бъдещата 
симулация - 87,3%; промяна на вътрешни инструменти, когато те не съответстват на ситуацията на място - 
27 , 3%; без участие - 10,9%), други по-малко (участие в Инспекторат за извънредни ситуации - 14,5%; 
участие на Окръжен жандармски инспекторат Долж - 7,3%). Графиката на отговорите е представена на 
фигура 11. 

 
Фигура 11. Последици от проблеми, произтичащи от симулация на управление на бедствия в гимназиите 
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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. Гимназията не може да 
реагира със същите мерки и действия при земетресение, пожар или наводнение, тъй като такова 
поведение би било поне неефективно. Ето защо всяка гимназия трябва да проектира набор от инструменти 
за всеки тип бедствие. Въпросът от въпросника относно индивидуализацията на тези понятия подчертава, 
че всички субекти от общата общност отделят особено внимание на пожари (92,7%), земетресения (90,9%) 
и наводнения (10,9%). Трябва да се отбележи, че въвеждането на други позиции, а именно горски пожари и 
свлачища, остана без отговор, ситуация, която се обяснява с отсъствието на подобни природни бедствия, 
възникнали в окръг Долж (фигура 12). 

 
Фигура 12. Видовете природни бедствия, за които средните училища имат специфична документация 

за управление на риска от бедствия 
 

Следните три въпроса бяха включени във въпросника, за да се разбере как средните училища в 
окръга участват в доброволни действия по собствена инициатива или по инициатива на други участващи 
организации. Първият въпрос, 17, е затворен и предлага възможност да разберете дали гимназиите се 
интересуват и сами да организират подобни акции. 90,1% от отговорите бяха утвърдителни, а само 9,1% от 
анкетираните отхвърлиха подобни притеснения (графика № 13). 

 
Фигура  13. Включване на гимназии в организирането на собствени доброволчески дейности  

 
Относно участието в доброволческите акции, организирани по инициатива на други институции или НПО, 
отговорите като цяло бяха положителни (фигура № 14), споменавайки няколко варианта: 

- няколко групи ученици и преподаватели (63,6%) се присъединяват към тях; 
- към тях се присъединяват група ученици и учители (27,3%); 
- не участват (9.1%). 
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Фигура 14. Участие в доброволни дейности, организирани от други институции или НПО 

 
Най-често срещаните доброволни действия се отнасят до събиране на отпадъци на различни места (89,1%), 
други (55,0%), първа помощ при колективни произшествия (25,5%) и отстраняване на последствията от 
земетресения (5.5%). Учениците и учителите не са участвали в гасенето на горски пожар (фиг.  15). 

 
Фигура 15. Доброволни дейности, практикувани в гимназии 

 
  

II.3. АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДЛОЖЕНА ОТ УЧЕНИЦИ 
 
  За да се характеризира най-добре етапа на управление на кризи в гимназиите в окръг Долж, проучването 
не може да изключи най-добре представеното числово и най-точно преследвано от целите на този тип 
управление, съответно учениците.   Въпросникът ChE2 разглежда това специфично, като цели да получи 
отговори за съдържанието и качеството на обучението (теория и практика) и за доброволческата дейност. 
По този начин отговорите от първия въпросник се попълват и проверяват, което означава, че анализът е 
по-пълен и по-близо до реалността. 
 Основните видове бедствия, които се обсъждат и илюстрират в  училища на общата общност са 
земетресенията (96,4%), пожарите вътре (91,1%), наводненията (30,4%), а пренебрегваните са горските 
пожари и свлачищата, и двете със само 1,8% от общия брой отговори (графика № 16) 

 
Фигура 16. Основните видове природни бедствия, които са обект на ученици от гимназията 
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Честотата на обучението е елементът, който допълва информацията с количествени елементи, като дава 
по-ясна картина за качеството на образованието по отношение на управлението на извънредни ситуации в 
училището (фигура № 17).   По-голямата част от анкетираните ученици (66,1%) споменават, че обучението 
се провежда ежемесечно, в часовете за управление (66,1%), 24,2%, веднъж на семестър, и 10,7%, винаги 
когато има нужда.   Сравнително малък процент от учениците (1,8%) заявиха, че такава подготовка не се 
провежда в гимназията. 

  
Фигура   17. Честота на теоретично обучение на учениците по управление на извънредни ситуации 

  
  Когато въпросът, който подчертава документите / инструментите / информацията, които 

учениците запомнят в случай на бедствие (графика № 18), по-голямата част (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%). 

 

  
Фигура  18. Основните документи / инструменти / информация, които учениците помнят, когато мислят за 

бедствие 
   По-малко очаквана реакция беше предоставена от учениците, когато ги попитаха кой винаги е 
пряко замесен в провеждането на дебати за бедствия в гимназията (графика № 19).   Значимо мнозинство 
(64,3%) поставя на тази позиция 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. 

 
Фигура  19. Отговорност за теоретичната подготовка на учениците за бедствия  

  
Симулации за възникване на бедствия има във всички гимназии, но по отношение на тяхната 

честота мненията са разделени, както следва (фигура № 20): 
  
- 50,0% от анкетираните смятат, че те се провеждат, когато това е необходимо за една година; 
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- 45,0% смятат, че се извършват две симулации годишно и са участвали; 
- 8,9% споменават, че подобни симулации се провеждат три пъти годишно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Фигура 20. Провеждане на упражнения или симулации на извънредни ситуации и брой провеждания в 
средните училища  

  Всички симулации, проведени в гимназиите, имат за цел проследяване на поведението на 
учениците по време на земетресение (100%), така че тези, след това да се  появяват за пожари на закрито 
(94,6%) и тези за наводнения (14,3%). Останалите две предварително определени реакции, горски пожари 
и свлачища бяха обект на симулация (фигура № 21).  

 
Фигура 21. Видът на симулациите според типологията на бедствията  

 
 Въпросът относно начина, по който се провеждат упражненията / симулациите за симулиране на 
бедствия и ако всичко е разбрано, предлаганите отговори бяха концентрирани върху два от петте варианта 
на отговор (фигура № 22), съответно: 
-  73,2% за вариант "да"; 
- 26,8% за вариант „да, но с повторение на фазите, които не съответстват първоначално“. 

 
Фигура  22. Резултатът от симулациите на някои бедствия и начинът за решаване на възникналите 

проблеми 
С всички предпазни мерки, предприети от организаторите на симулациите на бедствия, тяхното 

развитие оставя място за дисфункции, особено сред учениците от класовете за начинаещи в гимназията. В 
низходящия ред на честотата (фиг. № 23), с който са номинирани, те са: 

- объркване на акустични сигнали, специфични за типологията на симулирани бедствия (60,7%); 
- вземане на решение за подслон или евакуация (51,8%); 
- срещата на временно място (35,7%); 
- идентифициране на пътищата за оценка (10,7%); 
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- идентификация на мястото на срещата (1,8%). 
 

 
Фигура № 23. Проблеми, които се появиха по време на упражненията / симулации на някои бедствия 

 
Упражненията, които имат за цел да оценят обучението и да затвърдят резултатите от него, 

включват също ученици и персонал с увреждания, които трябва да имат необходимата подкрепа, за да 
завършат фазите на подслон, евакуация и сглобяване навреме. Когато бяха помолени да анализират тези 
въпроси, отговорите на учениците бяха следните (фигура № 24): 

- всичко беше наред, учениците бяха придружени от лица, определени за тази цел (78,6%); 
- учениците са се справили сами (16,1%); 
- учениците останаха в стаите, без да участват (8,9%); 
- няма симулации в гимназията (8,9%); 
- възникнаха трудности поради липсата на специални съоръжения (3,6).  
 

 
Фигура 24. Симулационни операции за ученици с увреждания  

 
 След упражненията за симулиране на бедствията е необходимо да се организират дебати от 

учителите за това как са продължили. Отговорите на учениците бяха получени чрез подходящ въпрос 
(фигура № 25), който изглежда така: 

- да, те се провеждат (76,8%); 
- да, само в симулацията за земетресения (10,7%); 
- да, само за симулация на огън (10,7%); 
- не винаги (1,8%); 

 
Фигура  25. Ситуацията на дебатите с учениците след симулиране на бедствия в училище  
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Доброволчеството започна да се увеличава в днешното общество. Подкрепени от различни 
неправителствени организации и международни и национални компании, тези доброволчески действия 
започнаха да се насърчават от доста училища, университети и т.н. За да се наблюдава положението на 
гимназиите в окръг Долж при доброволчески действия, въпросникът съдържа няколко въпроса, които биха 
искали да изненадат и с елементите на детайлите, изисквани от спецификациите.  

Първият въпрос иска да се отговори дали гимназията участва изцяло в доброволческата дейност и 
предлаганите отговори (фигура № 26) имат следните нива: 

- да (58,9%); 
- да, понякога (21,4%); 
- не (19,6%). 

 
Фигура  26. Участие на учениците в доброволчески дейности, организирани и подкрепяни от 

гимназията 
Един от основните организатори на доброволческата дейност е окръжният училищен инспекторат, 

който мобилизира много ученици от различни училища.  
На въпроса, свързан с участието в подобни действия (графика  27), учениците предложиха 

следните отговори: 
- не, 57,1%; 
- да, понякога (26,8%); 
- да (16,1%). 

 
Фигура № 27. Участие в доброволчески дейности, организирани от окръжния училищен 

инспекторат и други неправителствени организации 
 

Създаването на различни неправителствени организации доведе до безпрецедентното развитие 
на доброволчеството у нас.   До каква степен тези организации   организират тези дейности и привличат ли 
гимназисти от окръг Долж разбрах чрез въпросник, а отговорите (графика № 28) бяха следните: 

 - да, понякога (41,1%); 
- да (33,9%); 
- не (25; 0%): 
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Фигура  28. Участие в доброволчески действия, организирани от различни НПО  

 
   По-голямата част от учениците (графика № 29), които са участвали в доброволчески акции (89,3%), 
са участвали в екологични акции за събиране / почистване на боклук от различни места, друга важна част 
(42,9%) в действия за помощ при бедствия.   Само много малко от участващите ученици са участвали в 
действия за предотвратяване и премахване на последиците от наводненията (5.4%). 

  

Фигура № 29. Основните видове доброволчески акции, в които участват учениците  

 IV. ПОВЕДЕНИЕ И НИВО НА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ В ГИМНАЗИИТЕ В 

ОКРЪГ ДОЛЖ ПРИ КРИЗА 

 
IV.1. ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПРЕПОРЪКИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИ ЗА РУМЪНИЯ 

 
Информацията, предоставена от специализираната литература и от различни вътрешни и международни 
уебсайтове на специализираните институции или участващи в аварийното управление на рисковете в 
училищата, предостави богат преглед на изследваната област  Загубите на човешки животи, регистрирани по 
време и след преминаването на природни бедствия, заедно с материалните щети, накараха международните 
организации на ООН, Европейския съюз и Международната федерация на Червения кръст и Червения 
полумесец да поемат инициативата за тяхното отстраняване и да преминат към нова парадигма, на 
превенцията чрез непрекъсната подготовка за предотвратяване на рисковете от подобни събития. 
   Училището е мястото, където тази подготовка намира най-плодородната и ефективна почва за 
усвояване на знанията и натрупването на компетенции, необходими за подобряване на човешкото поведение 
в борбата с последиците от бедствия.   Със своя богат опит международните организации отправят 
препоръки към всички държави по отношение на превенцията и управлението на бедствени ситуации, 
предоставяйки им знания, опит, национални и институционални модели на организация и подходящи 
инструменти за обучение. 
   Цялата информация, взета от литературата и от уебсайтовете на румънските организации, 
участващи в управлението на риска в училищата, разкрива наличието на сложна система с конкретни 
отговорности, която може да организира и ефективно да се намеси в предотвратяването и бързото 
отстраняване на евентуални бедствия.   Тяхната дейност е повсеместна в партньорства или други форми на 
сътрудничество, които тези организации (Инспекторат за извънредни ситуации, Окръжен училищен 
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инспекторат, кметства, общество на Червения кръст, Държавна инспекция по строителство и др.) имат с 
училищата на ниво окръг, град и общност. 
 Намесите на място позволиха в първия етап да се дискутират с ръководството и специализираните 
ръководители от средните училища, включени в изследователската дейност, относно начина на 
организиране на управлението на рисковете от бедствия и за проблемите, с които се сблъскват. ежедневно в 
подкрепа на ацеторни дейности. Въз основа на събраната информация преминахме към втория етап, като 
проектирахме въпросници и събирахме данни чрез анкета, която включваше 11 гимназии и 110 учители и 
ученици, които предложиха своите отговори, относно управлението на риска от бедствия. Третият етап, 
анализът на данните и получаването на информация, позволи постигането на целите, определени в 
спецификациите на проекта. 

IV.2. ПОВЕДЕНИЕ И НИВА НА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ОТ ЛИЦЕЙ В ОКРЪГ ДОЛЖ ПРИ КРИЗА 

Дискусиите с ръководството и лицата, отговорни за управлението на рисковите ситуации в средните 
училища, както и анализирането на информацията, предоставена от анкетата чрез въпросници, разкриха, че 
като цяло учителите знаят и участват в подкрепа на тази важна група дейности.   Аргументите в подкрепа на 
това състояние са изложени по-долу. 

1.  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), Инспекторат за извънредни ситуации Долж 
предлага информация, документи, консултации и участва в различни проверки в средните училища. Също 
Инспекторат за извънредни ситуации Долж е организацията, която провежда обучението на директорите и 
хората, отговорни за извънредните ситуации в гимназиите, препоръчва темите за обучение и може да 
контролира симулациите на бедствия с целия персонал и със учениците. 
 2. Теоретичното обучение на човешките ресурси в гимназиите се провежда на три нива. 
Директорът на училището и спешните реагиращи лица се обучават директно от Инспекторат 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 т. 
ема, която е включена в учебната програма и която се утвърждава ежегодно от Инспекторат за извънредни 
ситуации Долж 
 3. Обучението на учители, непедагогически персонал и ученици завършва с практическата 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.   Последователностите, които не се провеждат според плана, 
могат да бъдат възобновени или обсъдени веднага след приключване на симулацията, за да се открият 
причините и да се отстранят. Ако те са свързани с неправилно планиране, инструментите, които съдържат 
тези последователности (подслон, евакуация, сглобяване и т.н.), могат да бъдат модифицирани. 
 4. Както от дискусиите, така и от анализа с ръководството на гимназиите на основните 
инструменти, използвани при управление на извънредни ситуации, както и от отговорите, предлагани на 
въпросника от преподавателския състав, се забелязва голямо разнообразие в тяхното име и съдържание. 
Следователно има много инструменти, които имат различни имена, различни полета, повечето пъти поради 
наследствени ситуации и които не искат да бъдат променяни за удобство, но и защото от тази гледна точка 
няма определени норми. Считаме, че национален регламент за стандартизиране на съдържанието и 
наименованието на основните инструменти / документи, използвани в публичния и частния с ектор, би бил от 
полза за обучението, за да се избегнат обърквания или пропуски, но и за партньорите, които трябва да се 
намесят в случай на възникване на някои бедствия, които могат да се провалят от действия поради 
бюрократични причини. 
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 5. Друг аспект, който трябва да се отбележи в процеса на управление на риска от бедствия, е 
тяхната типология в зависимост от съдържанието на концепцията, реализирана от всяка организация. В 
гимназиите на окръг Долж има отделна документация за земетресения и пожари, а за гимназии близо до р. 
Дунав и за наводнения. Нито една от гимназиите   не е подготвена и не разполага с отделна документация за 
горски пожари и свлачища, защото такива природни бедствия не са се случвали и не са предвидени в тази 
област. 

 
IV.3. ПОВЕДЕНИЕ И НИВО НА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИИТЕ ОТ ОКРЪГ 

ДОЛЖ ПРИ КРИЗА 

 Добрите отношения между гимназиите и партньорите, участващи в управлението на риска от 
бедствия в училищата, съдържанието и качеството на обучението, подчертано в поведението на учителите, 
имаха положителни последици и сред учениците. 
 1. Обучението за предотвратяване и управление на бедствия е непрекъсната и ритмична 
дейност, поддържана ежемесечно от ръководителите, по време на управленските часове, по програма, 
одобрена от Инспекторат за извънредни ситуации Долж. 
 2. Темата на обучението е фокусирана само върху три вида природни бедствия, а именно 
земетресения, пожари на място и в по-малка степен наводнения в средните училища в южната част на 
окръга. Въпреки че бяха въведени сред възможните варианти на реакция, горските пожари и свлачищата не 
получиха потвърждение от учениците. Както показахме по-горе, ситуацията е обяснима с факта, че този тип 
събития или не са специфични за района (свлачища), или никога не са споменавани от статистиката, както е 
при горските пожари. 
 3. Един от проблемите, който остава, споменат от учениците, е този на разнообразието на 
съдържанието и името на инструментите / документите / информацията, които те запомнят при поискване 
или когато се извършва симулация на бедствия. За да се улесни обучението и намесата на партньорите, 
участващи в управлението на бедствия, е необходимо Главна инспекция за извънредни ситуации да се 
намеси в смисъл на стандартизиране на тези инструменти, мерки, които са предприети от много страни с 
традиция в развитието на управлението на предотвратяване на бедствия. 
 4. Симулациите на извънредните ситуации се извършват на всеки две години и само за трите 
вида извънредни ситуации, посочени в точка 2, а именно пожари на място, земетресения и наводнения на 
място. След тяхното приключване се провеждат дискусии с координационните екипи и водещи учители 
относно възникналите дисфункции, за да се разберат причините им и да се отстранят. 
 5. От информацията, получена от дискусиите с учителите, както и с учениците, се стигна до това, 
че управлението на рисковите ситуации в гимназии в окръг Долж се възползва от цялата необходима 
подкрепа от страна на Инспекторат за извънредни ситуации Долж, Окръжен училищен инспекторат в о и 
кметовете, както по отношение на теорията, така и на практика, чрез организиране на симулации. Наблюдава 
се, че от тази гледна точка обучението на учители и ученици е подобно на съществуващото в развитите 
европейски страни, с разликата, че типологията на бедствията е по-ниска в средните училища в окръг Долж. 
 6. Два са недостатъците, претендирани след симулациите на извънредни ситуации, а именно 
липсата на съоръжения за инвалиди и за хората, които имат отговорности за придвижването на тези хора в 
случай на бедствия. Уредбите за такива лица изискват допълнителни разходи, а понякога те не са възможни 
поради строителния проект. Вторият недостатък може да бъде решен без проблеми, чрез правилно 

планиране. 

V. ДОБРОВОЛЧЕСТВО: ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СИТУАЦИЯТА В 

РУМЪНИЯ 

V.1 ДОБРОВОЛЧЕСТВО В ЕВРОПА 

 Доброволчеството се разглежда много различно в Европа и по целия свят, в зависимост от 
културния, историческия и правен контекст на съответната страна. Това, което работи добре в една страна, 
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може да не работи или да работи по-добре в друга държава. Например, броят на активните доброволци в 
Северна Америка е значително по-голям, отколкото в Европа. Тази разлика се дължи на различните подходи 
към доброволчество от страна на правителствата, културни различия, исторически събития, които са 
повлияли на неговото съществуване в страни с тоталитарно ръководство и т.н. Стойността на 
доброволчеството се определя от две основни измерения: индивидуалното развитие на хората, участващи в 
доброволчески дейности и развитието на общностите и обществото като  цяло. Също така приносът на 
доброволческата дейност в развитието на обществото може да бъде количествено определен и във 
финансово отношение, като вече достига стойности между 0,5% и 5% от БВП на различните европейски 
държави на ниво 2011г. 
 По време на Европейската година на доброволчеството през 2011 г. е разработен Евробарометър, 
който се опитва да оцени положението на доброволческата дейност в държавите -членки на Европейския 
съюз. Анализ на проучванията, националните доклади и данните за доброволческата дейност, събрани във 
всяка държава-членка, показа, че по това време в доброволческите дейности в Европа са участвали между 
92 и 94 милиона възрастни, което означава, че около 22 % -23% от европейците над 15-годишна възраст са 
били активни като доброволци. 
 Въпреки това, има значителни различия в доброволческата дейност в европейските страни. Това, 
което се счита за „доброволчество“, не е едно и също навсякъде и методологиите на проучването също се 
различават, което дава възможност за определяне на различията, които могат да съществуват между 
държавите. Сравнението предполага, че страните с изключително висок процент на доброволно участие са 
Швеция и Холандия, според техните национални проучвания, Европейското проучване на ценностите и 
Евробарометър. България, Литва, Полша, Португалия, Румъния и Испания са страните, където процентът на 
доброволчество е сравнително нисък или дори много нисък, според същите проучвания. Обща тенденция 
може да се открои в повечето европейски страни: през последното десетилетие с е наблюдава обща 
тенденция за увеличаване на броя на активните доброволци в ЕС. Има няколко причини да се обясни тази 
тенденция: по-добра осведоменост за социалните и екологичните проблеми, последните публични 
инициативи за насърчаване на доброволческата дейност, по-голямо участие на възрастните хора и промяна 
в общественото възприятие. 
  
Анализ, извършен от фен платформата на доброволческата дейност през 2014 г., отчете тенденциите на 
доброволчеството в Европа през последното десетилетие (2005-2014 г.) и предостави следната информация: 

а) В растеж: Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Франция, Гърция, Италия, Люксембург, Полша, Испания;  
б) В слаб растеж: Естония, Финландия, Германия, Унгария, Румъния, Словения; 
в) Стабилни / колебаещи се: България, Ирландия, Латвия, Литва, Малта, Холандия, Швеция; 
г) В падеж: Словакия 
д) Без ясни тенденции: Кипър, Португалия, Обединеното кралство 

 Анализирайки диференциращите елементи на доброволческата дейност в различни 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. 
 Англосаксонският модел. Ирландия, Обединеното кралство и Съединените щати имат подобен 
„профил“ в областта на доброволческата дейност, отношенията с държавата в тази област са много различни 
от тези на континентална Европа. В тези страни публичните органи не са създадени да предоставят услуги от 
общ интерес, но самите граждани изпълняват тази роля. Държавата се намесва само като регулаторен орган. 
Британският и ирландският асоциативен сектор са силно професионализирани, както по отношение на 
служители, така и на доброволци, като последните често следват едни и същи цикли на обучение . 
Англосаксонските доброволци са средно по-млади, отколкото в други европейски страни, което несъмнено се 
обяснява с ранното усвояване на този тип практика. Още от училище децата се учат на важността на 
доброволческата дейност и това е част от класическия процес на социализация. 
 Северният модел. Доброволчеството в Дания, Финландия, Норвегия и Швеция не е много подобно на 
това в останалата част на Европа. В скандинавските страни държавата наистина поддържа услуги за 
населението (социално подпомагане, образование, здравеопазване и др.). Но тази тенденция се промени с 
нарастващото свиване на публичното финансиране. Постепенно се развиват социалните кооперации. 
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Въпреки тази особеност, доброволческата дейност е силно развита, повече в сравнение с Великобритания 
например и се практикува главно в спортната и културната сфера. Като цяло структурите се базират главно 
на доброволен труд, работят без субсидии, но събират и получават дарения. 
 Континенталният модел. Този модел включва Германия, Австрия, Франция, Белгия, Холандия и 
Швейцария. Последните две държави също имат най-голям брой доброволци в зависимост от числеността на 
населението. В тези страни има разлика между доброволчеството на място и „мениджмънт”. Доброволците 
от „мениджмънта” всъщност са членове на общите събрания, на съветите на директорите и на 
децентрализираните органи за вземане на решения от организациите, участващи в такива дейности.  Те 
често имат високи отговорности в рамките на асоциациите. Във Франция например някои говорят за 
„асоциативни лидери“, за да посочат тези специфични доброволци. Асоциациите в тези страни са много 
професионални и доброволческата дейност се счита за допълваща платена работа. 
 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. 

 

V.2. ДОБРОВОЛЧЕСТВО В РУМЪНИЯ И В ГИМНАЗИИТЕ В ОКРЪГ ДОЛЖ 

  1. Търсенията в областта на доброволчеството и сравнително бавният му темп на развитие в 
Румъния се обясняват 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. Законът също така установява, че румънските компании не могат директно да 
използват работата на доброволците, а трябва да използват организация с нестопанска цел, която предлага 
такива услуги. В същия смисъл организациите, които не се стремят да получат икономически ползи или както 
са известни организации с нестопанска цел, могат да използват при организирането на дейности в подкрепа 
на хората или обществото работата на доброволците. Дейността на доброволците е неплатена, което 
означава, че те не получават пари за осигуряване на работа. Нестопанските организации включват 
асоциации, фондации и федерации. 
 2. Обобщен анализ на информацията, предоставена от правителството и министерствата, от 
различни организации, участващи в доброволческата дейност в Румъния, показва, че заедно с 
международните организации (Грийнпийс, Червен кръст и др.), Румънските,  които са се появили в голям 
брой, развиват важни партньорства и мрежи.  
  По този начин, Федерацията на обема (2010), с брой от 63 членове, има мисията да улесни диалога 
и общото действие на всички страни, заинтересовани от доброволческото движение, с оглед на неговото 
устойчиво развитие, а що се отнася до румънското общество,  доброволчеството трябва да се превърне в 
прието, устойчиво и признато движение за приноса му към социалното сближаване, включване и 
солидарност. 
 Фондация на Принцеса Маргарита в Румъния е една от елитните неправителствени организации, 
която допринася за развитието на гражданското общество в Румъния. Фондацията е създадена през 1990 г. 
от нейното кралско височество принцеса Маргарита от Румъния, с подкрепата на нейния баща, негово 
величество крал Михай.  Фондация "Принцеса Маргарита" в Румъния работи с организации, институции, 
национални и международни компании, но и МСП, за да обедини ресурсите, уменията и таланта на хора от 
няколко области на дейност. Фондацията има за цел също така да стимулира доброволчеството и да 
вдъхнови духа на общността в общностите, в които се ангажира. 

Федерация FOND (2006 г., 34 членове) обединява неправителствени организации, работещи в 
областта на правата на човека, здравеопазването, демокрацията, образованието, насърчаването на правата 
на децата, младежта, участието на обществеността, организационното развитие, стратегическото планиране, 
социалната икономика, хуманитарната помощ, с която желае да допринесе към разработването и 



 30 

прилагането на последователна и ефективна политика на Румъния в областта на международното 
сътрудничество за развитие и хуманитарната помощ. 
 3. Относно изразяването на доброволческата дейност в гимназиите в окръг Долж, от анализа на 
информацията, получена от дискусиите с представителите на гимназиите и с учениците, и получените 
резултати от анкетата чрез въпросници, се забелязва, че съществуващата ситуация разкрива нюансирано 
активно участие. От отговорите на учителите става ясно, че участието в инициативата на гимназията е много 
важно (90,1%), както и участието в акциите, организирани от други НПО или от Училищен инспекторат на 
окръг Долж (90,9%). В по-голямата част от тях (89,1%) тези доброволчески акции се провеждат по екологични 
причини (събиране на боклук и почистване в зоните, затрупани от отпадъци от различни видове). 

Отговорите, предоставени от учениците, потвърждават от своя страна информацията, предоставена 
от учителите. Голяма част от учениците (80,3%) участват в доброволческите дейности на гимназията, докато 
инициативите на други организации регистрират подобно ниво (83,9%). Почти всички (89,3%), тези действия 
имат същия екологичен характер. 
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