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График за провеждане на обученията в периода 04-08.07.2022г.  

за  

 

 ПОДГОТОВКА НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНИТЕ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ 

И ПОЖАРИ 

 

Теми в съдържание на обучението: 

1. Анотация, цели и задачи на обучението по програмата 

2. Общи сведения за  природните явления. Превръщане на природните явления в бедствия  

3. Водата на планетата, свойства, жизненоважност на циркулацията в природата и 

предназначение.  

4. Наводнения. Причини и видове.  

5. Действия при наводнения – у дома, на работа, навън. 

6. Доброволни формирования в Общините. Организация при действията съвместно с 

други ведомства. 

7. Ранно предупреждение и оповестяване при бедствия, аварии и извънредни ситуации. 

ЕЕН 112 - 45 мин.  

8. Управление на риска от наводнения, предварителна оценка на риска, план за 

управление на риска, провеждане на дейности за защита на населението, оперативна 

защита при непосредствана опасност от наводнение 

9. Тест върху Основните правила и действия при новоднения 

10. Организация на пожарната безопасност в общините 

11. Видове пожари и пожарогасители  

12. Работа с пожарогасителни средства 

13. Действия при пожари – на работа, у дома 

14. Тест върху осигуряване на пожарната безопасност в Общините 

15. Практика  - Провеждане на съвместно тренировъчно занятие  - пожар и евакуация - с 

общински служители и доброволци в сградата на община Камено. Разбор на занятието 

16. Практика - Запознаване с техническите особености на хидротехническо съоръжение 

(язовир, дига) на територията на общ. Камено 

17. Обобщение на обучението - (клуб гр. Камено) 
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График за провеждане на обучението в периода 04-08.07.2022г.: 

 

 

Време Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

09:30-10:15 

Т1 - Анотация, 

цели и задачи на 

обучението 

Т6- тест върху 

наводненията 
Т11 - теория 

Т15 – практика 

(част 1)- 

Провеждане на 

съвместно 

тренировъчно 

занятие  - пожар и 

евакуация - с 

общински 

служители и 

доброволци в 

сградата на 

община Камено. 

 

Т16 – практика - 

Запознаване с 

техническите 

особености на 

хидротехническо 

съоръжение 

(язовир, дига) на 

територията на 

общ. Камено 

 

/практика/ 

  

  

  

10:15-10:30 почивка Почивка Почивка 

10:30-11:15 Т2- теория Т7- теория Т12 - теория 

11:15-11:30 Почивка Почивка Почивка 

11:30-12:15 Т3- теория Т8- теория Т13- теория 

12:15-13:15 Обедна Почивка 
Обедна Почивка Обедна Почивка Обедна Почивка Обедна Почивка 

13:15-14:00 Т4- теория Т9 - теория Т14 - теория 
Разбор на 

занятието (част 2) 

(клуб гр. Камено) 

Т17 - Обобщение 

на обучението 

(клуб гр. Камено) 

  

14:00-14:15 почивка почивка почивка 

14:15-15:00 

Т5 - теория Т10- теория Т15 - тест 
 

ОбОбщ брой 

уч. часове 
5 5 5 5 5 

 


