
Проект „Безопасни училища: Разработване 

на онлайн платформа за безопасни и добре 

подготвени училища и детски градини“ 

Въвеждащо обучение за 

намаляване на риска от 

бедствия  

 



Нужди от предприемане на мерки за 

намаляване на риска от бедствия 

 
• Климатични промени 

• Повишаващ се брой бедствия  

• Повишен брой на засегнати хора 

• Финансови последствия от бедствията  

 



Терминология и 

национален контекст  
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Disaster 

Risk 

Reduction 

= 

Концепцията и практиката за 

намаляване на рисковете от 

бедствия: 

•чрез систематични усилия за 

анализ и управление на 

причините за бедствия,  

•чрез намаляне на излагането 

на опасности 

•намаляне на уязвимостта на 

хората и имуществото 

•разумно управление на 

земята и околната среда  

•подобрена готовност за 

неблагоприятни събития. 

Какво е намаляване на риска от бедствия? 



Бедствие 

Терминология 



Бедствие 

Бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на 

обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и 

водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, 

имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, 

овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на 

системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото. 

 

Оценка на риска 

Методология за определяне на естеството и степента на риска чрез анализ 

на потенциалните опасности и оценка на съществуващите уязвимости, които 

заедно биха могли да навредят на изложените хора, собственост, услуги, 

поминък и околната среда, от която те зависят. 

 

Бедствен мениджмънт 

The systematic process of using administrative directives, organizations, and 

operational skills and capacities to implement strategies, policies and improved 

coping capacities in order to lessen the adverse impacts of hazards and the 

possibility of disaster. 

 

 

 
 



СТРАТЕГИЧЕСКИ И 

ЗАКОНОВИ РАМКИ
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Чл.3 Българският Червен кръст е автономна организация, която подпомага държавата в 

хуманитарната област, в подготовката за действия (...) при бедствия... 

 

Чл. 4 За постигане на своите цели Българският Червен кръст: 

3. оказва помощ у нас и в чужбина на пострадали при въоръжени конфликти и природни бедствия; 

4. работи за повишаване готовността на населението за действия при бедствия и съвместно с 

органите на гражданската защита подготвя формирования за първа помощ и оказва такава; 

 

1 Закон за Българския Червен кръст 

СТРАТЕГИЧЕСКИ И ЗАКОНОВИ РАМКИ 

 

2 Закон за защита при бедствия 

Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряването на защитата на живота 

и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия. 

 

Чл.22 Основни съставни части на единната спасителна система са Главна дирекция 

"Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, областните дирекции на МВР, 

Българския Червен кръст и центровете за спешна медицинска помощ. 

 

  



СТРАТЕГИЧЕСКИ И ЗАКОНОВИ РАМКИ 
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Национална стратегия за намаляване на риска от 

бедствия 2018-2030 г. 

Съгласувана рамка за адекватно намаляване на съществуващите 

рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на 

готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване 

след бедствия, при спазване на принципа „да изградим отново, но по-

добре“. 



Безопасност 
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 Общи съвети 

Преди бедствие: 

 

• Бъди поготвен! 

 Подгответе бедствен пакет и аптечка; 

 Запознайте се с евакуационните процедури в училище, на 

работното място и т.н.; 

 Запознайте се с района и опасностите му; 

 Спешни телефонни номера в държавата, която се намирате. 

• Тренирайте уменията си! 

 Обучение по Първа помощ; 

 Обучение за реакция при бедствия. 

• Ако сте в чужбина: 

 Проверете прогнозата за времето; 

 Информирайте се за: 

• Спешни телефонни номера; 

• Най-близко представителство на вашата родина: 

  Здравна осигуровка за вас и вашите близки; 



Общи съвети  

ПОВРЕМЕ НА БЕДСТВИЕ: 

 

• Запазете спокойствие; 

• Мислете трезво; 

• Слушайте инструкциите и препоръките на органите на властта 

и спасителните служби;   

 

ПОМОГНЕТЕ САМО В СЛУЧАЙ ЧЕ: 

 Вие и вашето семейство сте добре; 

 Знаете как да окажете правилно първа помощ; 

 Ако не сте подготвени, информирайте спасителните 

служби. 



Преди да се обадите, трябва: Докато разговаряте, трябва да: 

 

• Оценете района на инцидента; 

• Успокойте близките си и другите 

около вас; 

• Оценете състоянието на 

пострадалите и дали нечий живот е 

пряко застрашен; 

• Оценете съзнанието, дихателните 

пътища, дишането и проверeте за 

кървене; 

• Окажете първа помощ: 

• Освободете дихателните 

пътища,  

• Спрете кръвоизливите. 

• Оведомете спасителните служби; 

• Продължете с оказването на първа 

помощ. 

 

• Кажете мястото на инциента; 

 

• Кога се е случил той?; 

• Какво се е случило?; 

• Колко пострадали има и с какви 

наранявания?;  

• Има ли други застрашени?; 

• Опасността продължава ли?; 

• Представете се; 

• Обясните какво се е случило 

• Дайте детайли за района на инцидента.; 

• Дайте телефон за обратна връзка; 

• Изчакайте допълнителна информация от 

диспечара.  

Обаждане на единен спешен телефонен номер 112 



Климатични промени 

и опазване на 

околната среда 5 

Климатичните промени са дълготрайни промени в 

световния климат или климата на определен 

район. 



     Климат 
Състои се от 5 елемента: 

• Атмосфера (въздух),  

• Хидросфера (вода),  

• Криосфера(лед и пермафрост),  

• Биосфера (живи организми),  

• Литосфера (земната кора и мантия). 

 

      Околната среда получава почти изцяло енергия от слънцето, а 

останалата малка част от своята сърцевина. Тя също излъчва 

енергия към космоса. Балансът от получена и отдадена енергия 

определя Земният енергиен баланс. Тази енергия определя 

метеорологичните условия, а в дългосрочен план – климата. 

Климатичните промени обославят промените в тези условия. 

Околна среда 

Околната среда е всичко заобикалящо ни. Състои се от представители на живата и 

неживата природа – физични, химични и други природни сили. Живите организми са 

в непрекъснат контакст с околната среда и се адаптират към нейните условия – 

животни, растения, както и неживата част – почви, води и други. 



СУША  

Сушите възникват независимо от типа климат. Прието е, че сушите са период 

от необичйно сухо време, което продължава достатъчно дълго, че да 

предизвика проблеми като загуби на посеви и недостиг на 

водоснабдяването. 

 

Облекчителни мерки: 

• Поправете капещите кранчета. Една капка всяка секунда води до загуба 

от 10 220 литра на година 

• Съкратете времето, прекарано под душа. 

• Не оставяйте водата да тече, докато си миете зъбите, лицето или се 

бръснете. 

• Измивайте зеленчуците в съд с вода, а не под чешмата. 

• Съхранявайте вода за пиене в хладилника, а не чакайте да потече 

студена вода от чешмата. 

 

 

 

 



Топлинния удар е състояние, при което телесната температура се покачва над 37°C, 

но остава по-ниска от 40°C. Това води до спад на водните и солни нива в организма, 

което от своя страна причинява гадене, изпотяване и дори загуба на съзнание. 

 

Ако искате да помогнете, следвайте тези стъпки: 
 

• Преместете пострадалия на сенчесто и проветриво място. 

• Поставете го да легне и повдигнете краката му. 

• Премахнете излишното му облекло. 

• Дайте му течности. Спортните и рехидратиращи напитки са разрешени 

• Изстудете кожата му– напръскайте го със студена вода/поставете студени 

компреси в областта на подмишниците и около врата.  

• Останете с пострадалия, докато се подобри. 

 

ФИЗИЧЕСКИ РЕАКЦИИ ПРИ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ 



МЕРКИ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАРИ 

Облекчаващи мерки: 

 

Какво да правите, ако попаднете в зона на 

горски пожар? 

• Не оставяйте огън на открито без надзор. 

• Не изхвърляйте цигари, кибритени клечки и 

други димящи предмети от движещи се 

автомобили или в близост до паркове и гори.  

• Премахнете лесно запалими отпадъци от 

двора си като остатъци от барбекю и горивни 

резервоари. 

• Напълно изгасете запаленият огън като го 

залеете с вода и разбркате пепелта до 

изстиване преди да напуснете мястото на 

лагеруване. 

• Избягвайте да палите огньове при ветровито 

време. 

• Имайте лопата, вода и пожарогасител за 

всеки случай.  

• Обеопасете всички леснозапалими предмети, 

намиращи се в близост до горящ огън. 

• Запазте спокойствие. 

• Паркирайте автомобила си и само на 

обозначени места, далеч от растителност. 

• Затворете всички прозорци и одушници. 

• Покрийте се с вълнено одеало или яке. 

• Легнете на пода на превозното средство. 

• Обадете се на спешните служби. 

• Ако има вода в близост, намерете ниско място 

без разстителност, легнете ниско и се 

покрийте с мокри дрехи или пръст. Останете 

покрити, докато трае пожара. 

• Дишайте в близост до земята през мокър 

парцал, ако е възможно, за да избегнете 

вдишване на изгорели газове. 



Наводнения 

6 

Наводнението представлява преиждане на голямо количество вода над 

нормалните нива, особено в райони с нормално суха почва. Тежки 

валежи, бързо снеготопене и разрушаване на язовирни стени са главните 

причини за наводнения. Основните причини за наводнения от морета и 

езера са земетресения и необичайно силни бури и вулканична активност. 

 



Какво да направите при предупреждение 
за наводнение: 

При наводнение: 

• Следете прогнозата за времето и местните 

новини; 

• Официални съобщения и предупреждения 

от властите; 

• Проверете своя план за реакция: 

 План за еввакуация; 

 Проверете аптечката и бедствения 

пакет. 

 Планирайте как да защитите своето 

жилище; 

 Преместете ценни вещи и ел. 

предмети нависоко; 

• Затворете всички прозорци и врати; 

• Изключете захранането, газта и водата, ако се 

ще се евакуирате; 

• Следете новините и предупрежденията от 

местните власти; 

• Не газете, плувайте или шофирате през 

наводнените райони. 

• Ако останете в своя дом, изкачете се нависоко 

или на покрива и потърсете помощ. 

• Съхранете ценните си вещи и документи като 

използвате непромокаем кутии.  

НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДСТВЕНИТЕ РИСКОВЕ 

Какво да правите след наводнението: 

• Не се връщайте в жилището си преди да е безопасно; 

• След наводнението предприемете хигиенни мерки; 

• Проветрете и изсушете жилището си. Отворете прозорците и вратите.  

• Не пийте чешмяна вода; 

• Мийте по-често ръцете си, за да намалите риска от заразяване; 

• При връщане за пръв път след евакуация осигурете личната си безопасност; 



ПОЖАРИ 
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Природният пожар е неконтрулирано 

възпламеняване, което се случва в определено 

време и място и за чието случване се изискват 

определени климатични усовия. 
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На открито На закрито 

• Не оставяйте огън на открито без 

надзор. 

• Не изхвърляйте цигари, кибритени 

клечки и други димящи предмети от 

движещи се автомобили или в близост 

до паркове и гори.  

• Премахнете лесно запалими отпадъци от 

двора си като остатъци от барбекю и 

горивни резервоари. 

• Напълно изгасете запаленият огън като 

го залеете с вода и разбркате пепелта до 

изстиване преди да напуснете мястото 

на лагеруване. 

• Избягвайте да палите огньове при 

ветровито време. 

• Избягвайте използването на 

инструменти, генериращи голямо 

количество топлина по време на 

засушаване на открито. 

Проверете мерките за безопасност и наличните 

пожарогасители, хидранти и т.н.: 

• Редовна проверка на комини; 

• Ел. система следва да отговаря на изискванята 

за безопасност; 

• Всяко домакинство следва да има поне един 

пожарогасител; 

• Осигурете лесен достъп на пожарен автомобил 

при нужда; 

• Проверете аварийните изходи на сградата; 

• Обучете се как да използвате пожарогасител; 

• Винаги използвайте стълбището при 

евакуация, ако се намирате във висока сграда. 

• Не оставяйте горящи свещи без надзор.  

• Изпробвайте плана за евакуация. 

• Закупете пожарогасител за вашия дом и 

обмислете закупуването на пожарогасител. 

ПОЖАРИ  



Какво да правите при пожари 

 

When calling the fire department, do not disconnect until you provide 

all the necessary information! 

П
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• Запазете спокойствие 

• Намалете достъпа на кислород. 

• При евакуация следете всичките членове на семейството си. Не се крийте! 

• Подгответе се за огън и гъст дим. 

• Излезте навън и останете навън. Спазвайте плана за евакуация. 

• Ако  вратите са затворени или дръжките за прекалено горещи, използвайте 

алтернативни изходи. 

• Дивжете се максимално близо по пода/земята. 

• Ако сте блокирани от пожара, останете в помещението и не отваряйте вратите. 

• Поставете мокри кърпи под вратата и се обадете за помощ.  

• Отворете прозорец и сигнализирайте, че сте в помоещението – използвайте 

фенерче, дреха с ярък цвят.. 

• След евакуацията се насочете към мястото за среща с останите членове на 

семейството ви или следвайте семейния ви бедствен план. 

С
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• След потушаване на огъня осигурете безопасността на поражените 

зони. 

 

• Върнете се в жилището си само след разрешение от местните 

власти и спасителни служби.  

 

• Осигурете безопасниостта на храната и питейната вода. Не 

използвайте потенциално опасната храна и замързена вода.  



Опасности и 

рискове вкъщи 
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Домакинството се състои от всички членове на едно 

семейство или друга група от хора, които обитават едно 

жилище (къща, апартамент) и споделят общи битови 

условия. 



Рискове и потенцилни последици: 

Електричество : 

• Изгаряния; 

• Задушаване; 

• Разрушено имущество; 

• Смърт 

 

Химически вещества: 

• Отравяния; 

• Наранявания. 

 

 

Вода: 

• Разрушено имущество; 

• Неизправност на ел. уреди; 

• Наранявания вследствие на 

подхлъзване. 

 

Отопление: 

• Пожар; 

• Експлозии; 

• Ел. удар; 

• Белодробни заболявания.  

Домакинство 

За да намалите рисковете и да смекчите последствията, всяко едно 

домакинство трябва да осигури: 

1.Комплект за оказване на първа помощ (аптечка) и бедствен 

пакет 

2.План за реакция при бедствия и евакуационен план 

 

Комплектът за оказвване на първа помощ трябва да стои на 

предварително определено за целта място. Всеки член на домакинството 

трябва да е запознат с неговото съдържание. 



• Изберете отдалечено място от жилището си, в случай че не можете да се върнете в 

него. Това е сборен пункт за вашето смемейство при бедствие. Например 

библиотека, обществен център, жилище на роднини или приятели 

• Изяснете детайлите на плана си за евакуация (маршрути – необходимост от 

специални лекарства, документи, дрехи, храна – винаги трябва да сте подготвени) 

 

• Изпробвайте евакуационния план. 

 

• Следвайте инструкциите на местните власти и спасителни служби. 

 

• Имайте предвид и домашните си любимци. 

План за реакция при бедствия и евакуационен план 



• Учениците следват инстукциите на учителя; 

• Учениците са по двойки в между редиците от чинове; 

• Учениците съобщават за липсващите си съученици; 

• Евакуират се постепенно – първо тези най-близо до врата и след това по-

отдалечените. 

• Само след като всички са застанали в редици може да започне евакуацията; 

• След евакуацията учениците се насочват към училищния сборен пункт; 

Инструкции за евакуация на ученици 



Комуникационен план при бедствия 

• Служи за лесна връзка между членовете на домакинството с цел предаване на 

важна информация. 

• За да отговорите коректно запазете спокойствие и се погрижете за рисковете около 

вас: 

• Определете реда и начина на оповестяване. Трябва да съхранявате списък с 

телефонните номера в телефона си и на лист в портфейл или чанта. 

• Определете ваш близък в друго населено място за връзка с вашите близки, когато 

местните комуникационни канали са претоварени. 

• Той ще има ролята на посредник между вас и вашите близки. 

 

• Останете на линия дори и да не чувате сигнал от набирането. 

• Изпратете имейл или смс, ако можете. 

• Актуализирайте съобщението към гласовата си поща, за да дадете информация на 

тези, които желаят да се свържат с вас. 

• Запишете спешен контакт в мобилното си устройство. 

 



 Чанта или раница, която трябва да включва всички нужни материали в случай на 

тежък инцидент, засягащ вашето домакинство, и може да ви осигури оцеляване за 

72 часа : 

• храна,  

• вода, хигиенни материали,  

• дрехи,  

• инструменти,  

• документи,   

• материали за първа помощ. 

• Поне един човек от домакинството ви трябва да е преминал курс за оказване на 

първа помощ 

•   Тренирайте и опреснявайте уменията си. 

Комплект за оказване на първа помощ (аптечка) и спешен пакет 

 



ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 
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Земетресението представлява разклащане на земната повърхност, 

породено от разместването на част от земната кора и внезапното 

освобождаване на голямо количество енергия. Могат да настъпят по 

всяко време на денонощието. 
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• Застанете под здрава маса или друга мебел. Стойте далеч от стъка, 

прозорци, външни стени и всичко друго, което може да падне.  

 

• Покрийте лицето и главата си с ръце и приклекнете в близост до бюро 

или маса до вътрешна стена. 

 

• Прибирайки ръцете и краката си към тялото си, това ви прави по-малко 

уязвими. 

ПОВРЕМЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ  
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 Техниката drop, cover, and hold on.  

Земята може да се тресе и да падат 
отломки. Хванете се за повърхността на 
вашето прикритие и изчакайте трусът 
да спре. Ако не сте успели да се 
прикриете, покрийте лицето и главата 
си с ръце и се свийте на кълбо.  
 

 

Триъгълника на живота 
Алтернативна техника. Застанете в 
близост до мебел, а не под маса, която в 
случай на срутване да формира 
триъгълник със стената, в който вие да 
сте в безопасност. 

ПОВРЕМЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ  
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• Ако сте навън, отидете на място, където няма риск от падащи предмети. 

 

• Стойте далеч от сгради, улични лампи и светофари.  

 

• Свийте се на земята (на колене, покрийте лицето и главата си с ръце и не се 

движете) и останете там, докато не премине трусът. 

 

• Ако шофирате, плавно спрете отстрани на пътя.  

• Останете в автомобила. Не паркирайте на или под мост. Продължете 

внимателно след като е преминало земетресението. Избягвайте пътища, 

мостове и съоръжения, които може да са увредени от труса. 

• Очаквайте вторични трусове. 

• Не палете огън. 

• След труса проверете безопаснотта на стълбището и аварийните изходи. 

• Не изпозвайте асансьори. 

• Проверете за наранявания себе си и околните.  

• Проверете цялостта на вашето жилище – има ли потенциални рискове след 

труса – течове на газ, вода, елетрическата система. 

 

СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО  



СВЛАЧИЩА  
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Свлачищата представляват движение на глинеста почва, напоена 

обилно с вода. Те се случват бързо и не дават на хората време за 

реакция. Основният риск по време на свлачище е ударът от 

свличащата се земна маса и последващите травми. 



Как да действате по време на свлачища 

 
 

1. Обадете се на 112; 

2. Информирайте съседите си; 

3. Следете новините по радио и телевизия; 

4. Отдалечете се от зоната на свлачището; 

5. Проверете за пострадали; 

6. Помогнете на хора със специални потребности, деца, жени и възрастни; 

7. Информирайте местните власти, ако има повреди в системата на 

електроподаване, пътища и релсови трасета; 

8. Докладвайте щетите по сградите наоколо; 

9. Засадете отново дървета; 
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ЕКСТРЕМНИ 

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ 

УСЛОВИЯ 

Екстремното време включва неочаквано, необичайно, 

непредсказуемо, тежко време; метеорологични крайности, 

съпоставени към годишните норми. 



ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЗАПЛАХИ 

ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЗАПЛАХИ 

БУРИ 

Циклон, торнадо, тропичска буря 

Валежи, снежни бури, ветрове, светкавици 

ЕКСТРЕМНИ ТЕМПЕРАТУРИ 

Застудяване  

Топлинна вълна 

Тежки зимни условия 

Бурята представлява смущение в атмосферата, 

придружено от вятър, валежи и светкавици. 



 

 

 

Светкавиците са големи електрически искри.  

Придружени са от звукови ефекти, наричани гръмотевици. 

 

Те са видимо освобождаване на електричество и могат да 

удрят високи сгради, дървета, билбордове, планински 

области и т.н. 

  

 

Светкавици 

Възникват в буреносни облаци, които се образуват на 

места с нестабилни атмосферни условия, 

характеризирани от повишаване на нестабилните 

въздушни маси от топъл въздух и голяма влажност. 



Градушка 

• Градушката е валеж, съставен от ледени частици, 

които са формирани при бури и могат да развият 

скорост от 130 км/ч.  

• Ледените частици понякога могат да достигат 

размери над 10 см, колкото грейпфрут. Градушките 

нанасят сериозни щети на посевите, сгради и 

автомобили. Също могат да наранят хора и животни. 



 Циклонът (от гръцки cyclone – движещ се, завъртащ се) се образува в региони с 

ниско налягане, което се обозначава с буквата N (или C). 

Въздухът се движи в посока на центъра и заради големият обем маси, той се издига, 

охлажда и създава условия за валежи. 

Циклонът предизвиква променящо се време и валежи. Въздушните маси се движат в 

обратна часовникова посока. Може да продължи 7 -14 дни. 

 

Последици от бури и циклони 

• Светкавиците могат да наранят хора и да предизвикат смъртни случаи, 

разрушения на сгради, дървета, ел. система и да предизвикат пожари. 

• Могат да предизвикат страдание на местното население; 

• Наводнения от силни валежи; 

• Разрушение на градската инфраструктура 

• Метриални щети 

 

Циклон 



Екстремен снеговалеж се придружва от виелици, водещи до висока снежна покривка. 

 

Той се предизвиква от комбинация от влага и топъл въздух, последвани от тежък 

снеговалеж и екстремни зимни условия. 

 

Тежкият снеговалеж, екстремно ниските температури и продължителното 

излагане на тях могат да причинят хипотермия, измръзвания и да затруднят силно 

фукционирането на общността (прекъсване в електро- и водоподаването, проблеми с 

предвижването, наводнения и т.н.). 

 

 

 

Снежни бури 



Лавините представляват свличане на голямо количество снежни маси по планиски 

склон, най-често през зимата или ранната пролет. 

Лавини 

Лавините често предизвикват големи щети и загуба на човешки животи, въпреки 

слабата заселеност на планинските райони.  

Въпреки това, в някои случаи, с разрушаването на населени места, те могат да 

разрушат и комуникационните мрежи (кабели) и гори. 

 

Последствия от лавини 

• Опитайте се да останете спокойни, докато 

пристигне помощ; 

• Опитайте се да се доберете до някакъв 

предмет, който да използвате като котва; 

• Опазете дихателните си пътища; 

• Спестете си енергия като не се опитвате да 

изривате снега около вас. 

В случай на лавина 



Ако се намирате на открито: 

• Избягвайте високи конструкции – дървета, огради, телефонни 

стълбове, ел. стълбове; 

• Опитайте се да намерите подслон в сграда или автомобил; 

• Ако не можете да се подслоните, избягвайте автомобилите; 

• Ако сте в гора, наамерете подслон под клоните на ниски дървета – 

никога не стойте под високи дървета: 

• Избягвайте граничните зони между гори и открити пространства като 

полета. 

• Не се предвижвайте по вода, не плувайте; Не носете чадъри или други 

метални предмети  

• Избягвайте да стоите в близост до метални предмети, велосипеди, 

къмпинг екипировка т.н. 

• Не стойте прави, приклекнете или поне се наведете без да докосвате 

земята. Ако сте в група, пазете дистанция от 5 метра помежду ви. 

 

Защитни и смекчаващи мерки при 

метеорологични бедствия 



Защитни и смекчаващи мерки при 

метеорологични бедствия 

Ако сте в кола по време на тежка буря: 

 

• Спрете колата отстрани на пътя, далеч от ел. стълбове и дървета, които 

могат да паднат върху автомобила; 

• Останете в колата и включете аварийните светлини, докато не премине 

бурята; 

• Затворете прозорците и не докосвайте металните части на колата; 

• Избягвайте наводнени пътища. 



Защитни и смекчаващи мерки при 

метеорологични бедствия 

• Осигурете си достатъчно топлина и хранителни продукти; 

• Подгответе радио в случай на прекъсване на електричеството; 

• Проветрявайте дома си, за да не се натрупват вредни газове; 

• Не запушвайте вентилационните отвори; 

• Не използвайте котлона за отопление, тъй като има риск от пожари; 

• Избягвайте да се излагате на студ и вятър, особено вечер и през нощта; 

• Използвайте подходящо облекло за пребиваване навън. 

• Не носете мокри дрехи; 

• Предпазвайте главата и ушите си; 

• Хранете се здравословно и приемайте топли напитки; 

• Не оставяйте децата сами и ненаблюдавани. 

В случай на тежки зимни условия: 



Защитни и смекчаващи мерки при 

метеорологични бедствия 

• Преместете пострадалия на топло място; 

• Премахнете мокрите дрехи от него; 

• Затоплете централните части на тялото му— глава, гърди, слабини — 

използвайте одеала, топли кърпи, чорапи и т.н. 

• Дайте му топли напитки като топла вода или чай, които ще го затоплят. Но не 

давайте нищо за пиене, ако пострадалият е в безсъзнание. 

• Когато температурата му се покачи, оставете пострадалия в топлото помещение 

и не премахвайте одеалата от врата и главата му. 

• Не разтривайте измръзванията. 

• Повикайте медицинска помощ, колкото се може по-бързо. 

При хипотермия и измръзване: 



If you are unable to return to safe ice,  

remember that it is necessary to reduce heat loss 

Опитайте да се 

издигнете над леда 
Придвижвайте се приклекнали или на четири 

крака, докато стигнете здрава повърхност 

След като сте в 

безопасност, най-важно 

е да се стоплите 

За да намалите 

тежестта върху леда, се 

търкаляйте 

Ако ледът се пропука...  

• Не се движете! 

• Извикайте незабавно помощ или използвайте свирката, която 

носите. 

• Опитайте се бавно да се върнете обратно 



Водна 

безопаснот 
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Водната безопаснот е съвкупност от процедури, мерки и политики, 

касаещи безопасността в, на и в близост до водни басейни, където 

има риск от наранявания или удавяне. Прилага се в редица 

професионални сфери, спортове и с цел почивка. 



Ще сме в безопасност, ако: 

• Спазваме правилата за плуване 

• Следим предупредителните флагове (и знаем какво означават) 

• Знаем как да плуваме 

• Плуваме в близост до воден спасител 

• Се пазим от вълни и морски животни 

Кога сме в безопасност? 
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 • След хранене 

• Когато ви е студено 

• Когато не се чувствате добре 

• При лошо време 

 



 
 

Правила за водна безопасност 
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• Не влизайте във водата преди да сте свикнали с 

околната температура 

 

• Не се гмуркайте/скачайте във водата, ако не знаете 

какъв релефа на дъното. 

 

• Ако не може да плувате използвайте само проверени и 

безопасни помощни и надуваеми средства 



 
 

Правила за водна безопасност 
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 • Не плувайте прекалено навътре или прекалено далеч от спасител 

• Не плувайте на места със силно течение 

• Не плувайте в зони, където обичайно има скачащи 

• Потърсете помощ, когато имате нужда 
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• Не бутайте приятелите си във водата 

 

• Не бягайте около басейна 

 

• Спазвайте правилата и указанията на водните спасители   



1. Извикайте помощ; 

2. Осъществете зрителен контакт, окуражавйте го да плува към 

брега; 

3. Достигнете го с прът, хвърлете му спасителен пояс или друг 

предмет, с който би се задържал на повърхността; 

4. Ако не може да стигнете до постардалия или не сте преминали 

нужното обучение, извикайте спасител или се обадете на 

спасителните служби;  

Ако видите давещ се човек: 

Не се опитвайте да спасявате давещ се човек, 

ако не сте преминали обучение за това.  



ВУЛКАНИ 
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Вулканът представлява отвор или пукнатина в земната 

повърхност, който позволява изтичане на лава, вулканичен 

прах и газове. Те обичайно се намират на места, където две 

тектонни плочи се сблъскват или раздалечават.  
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Ако живеете във вулканични 

райони 

Ако посещавате вулканични райони 

• Имайте готов план за реакция.  

• Строежът на жилища не е 

безопасен.  

• Имайте комплект за първа 

помощ и спешен/бедствен 

пакет.  

• Разберете кои са най-близките 

подслони. 

• Внимавайте за други природни 

бедствия. 

• Запознайте се с рисковете и 

предупредителните знаци. 

• Имайте план за евакуации и 

прдварително избран подслон.  

• Внимавайте за други природни 

бедствия. 

Как да се предпазим от вулканични изригвания? 



Бъдете физически 

подготвени 
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Физическата активност е много важна за подържане на 

добро здравословно състояние. Тя е неизменна част от 

човешкия живот. Тялото има нужда от физическа 

активност, за да функционира правилно. 



 Повишават се рисковете от най-честите социално значими 

заболявания като 

 

• Затлъстяване, 

• Сърдечно-съдова болест, 

• Мозъчно-съдова болест, 

• Артериална хипертония, 

• Диабет, 

• Остеопороза и др.. 

Физическа неактивност 



 

Важни апекти на физическата 

активност 
Физическата активност, особено аеробните занимания (спринтиране, джогинг, 

гребане, тенис, колоездене, плуване, каране на ски), има редица ползи, ако 

се практикува редовно:  

 

•  Подържане на телесна маса 

•  Понижаване на кръвното налягане 

•  Добро усещане за здраве 

•  Подпомага се приема на енергия 

•  Заболяваемостта се намалява 

 

 

 

 

 

Световната здравна организация препоръчва минимум 

60 минути физическа активност 3 пъти седмично, със 

средно натоварване! 



• Подходящи упражнения: 

Преди тренировка следвайте инструкциите на инструктура как да 

изпълнявате правилно упражненията. 

• Не пропускайте разгрявката:  

Разгрявката е много важна по две причини. 

 

• Първо, тялото (сухожилия, мускули, стави) се подготвя за усилията 

в основната част на тренировката и по този начин се предпазва от 

нежелана травма. 

 

• Второ, нашите физически механизми функционират оптимално 

спрямо нервната ни система. Те позволяват на тялото да достигне 

пълен физическu максимум по време на тренировката. 



Общи съвети за добра физическа активност 

• Носете наколенки и каска, тренирайте в удобно и подходящо облекло. 

•  Винаги носете бутилка вода със себе си, газираната вода и соковете не се 

препоръчват. 

• Преди началото, отделете няколко минути да сгреете тялото си и не забравяйте 

разтягането. 

• Избягвайте мръсни и задимени улици. Бягайте или карайте велосипед по добре 

обозначени трасета. Винаги се пазете и внимавайте за пътни инциденти. Носете 

ярко облекло, ако се движите в близост до натоварен път. 

• Достигнете 50-60% от максимално допустимия ви пулс. 

• В края на тренировка на тренировката, нужно е да разтегнете мускулните групи, 

които сте напрагяли през нея. 

• Не забаравяйте да дишате правилно за оптимално усвояване на кислорода в 

тялото ви. 

• Добре е известно, че не трябва да тренирате веднага след хранене, но също 

така е важно да не тренирате и на напълно празен стомах. 

• Препоръчва се да направите лека закуска  

1 - 1.5 часа преди тренировката. 

 

 

 

 

 

 



За повече информация можете да посетите 

www.saferschools.bg 

 

Проект „Безопасни училища: 

Разработване на онлайн платформа 

за безопасни и добре подготвени 

училища и детски градини“ 

http://www.saferschools.bg/

