
 

 

 
 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОБУЧИТЕЛНО ПОСЕЩЕНИЕ В СТРАНА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЕТИРИ ОБУЧИТЕЛНИ 
КУРСА В БЪЛГАРИЯ 
 
Период на изпълнение:  януари 2014 г. – ноември 
2014 г. 
 
Изпълнител: Консорциум „Дикон – ДЕМА“ с 
водеща роля на Дикон Груп ЕООД (България) в 
партньорство с Датска агенция за управление на 
извънредни ситуации (DEMA). 
 
Възложител: Главна Дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ към 
Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН-
МВР) на Република България 
 
Бюджет: 899 945 Евро 
 
Цел на проекта:  
Основната цел на проекта е да допринесе за 
повишаване на капацитета на органите на 
изпълнителната власт и органите за пожарна 
безопасност и защита на населението за 
управление, координация и контрол при 
възникване на бедствия, пожари и извънредни 
ситуации на територията на Република България. 
 
Специфичните цели на проекта включват: 
 Специфична цел 1: Повишаване на капацитета 

на органите на изпълнителната власт – 
представители на областните и общински 
администрации за управление, координация и 
контрол при бедствия, пожари и извънредни 
ситуации;  

 Специфична цел 2: Надграждане на 
капацитета на органите за пожарна 
безопасност и защита на населението – 
първите реагиращи и отговорни за 
провеждането на оперативни и спасителни 

дейности, както и за ликвидирането на 
последиците при природни бедствия, пожари и 
извънредни ситуации;  

 Специфична цел 3: Оптимизиране на 
съвместните действия на органите на 
изпълнителната власт и ГДПБЗН–МВР за по-
ефективна координация, управление и 
провеждане на оперативни дейности при 
възникването на бедствени и аварийни 
ситуации. 

 
Целевата група по проекта включва над 4 000 
служители от централните, областните и 
общински администрации с функции в областта 
на управлението, координацията и контрола при 
провеждането на оперативни дейности за 
справяне с природни бедствия, пожари и аварии. 
 
Дейности:  
Основните дейности по проекта включват 
организиране и провеждане на следните типа 
обучения: 
 Обучение тип 1: Организиране на 5 дневно 

обучително посещение в страна членка на 
ЕС за обмен на опит и добри практики. 

 Обучение тип 2: Организиране на обучения 
за обучители в двете приоритетни 
направления. 

 Обучение тип 3: Организиране на 
обученията за ръководни служители на 
ГДПБЗН-МВР и представители на 
областните и общински администрации. 

 Обучение тип 4: Обучения за 
изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР. 

 Обучение тип 5: Съвместни симулационни 
обучения за ръководния и изпълнителския 
състав на ГДПБЗН-МВР. 

 
Проектът е реализиран в четири фази: 
 Фаза 1: Подготвителна, включва изготвяне на 

сравнителен анализ на практиките и опита на 
страни-членки на ЕС в областта на 
планиране, координация и контрол при 
възникването на бедствени и аварийни 
ситуации; разработване на стратегия за 
въвличане на заинтересованите страни; 
разработване на обучителни материали и 
програми и провеждане на обучения от тип 1 
и 2; 

 Фаза 2: Изпълнение, включва подбор на 
участници и провеждане на обучения от тип 3 
и 4; 



 

 

 
 

 Фаза 3: Заключителна, включва провеждане 
на обучения от тип 5 и изготвяне на цялостна 
оценка на проведените обучения; 

 Фаза 4: Работа със заинтересованите страни, 
по време на цялото изпълнение на 
поръчката. 

 
Резултати от изпълнение на поръчката: 
 Проведено обучително посещение за 4-ма 

преподаватели от Учебния център към 
ГДПБЗН-МВР в гр. Монтана в страна-
членка на ЕС за обмен на опит и добри 
практики в областта на провеждането на 
обучения по управление, координация и 
контрол при възникването на бедствия, 
пожари и извънредни ситуации; 

 Осигурени възможности за прилагане на 
позитивния европейски опит и добри 
практики в областта на управлението, 
координацията и контрола при справянето с 
бедствия, пожари и извънредни ситуации в 
дейността на органите за пожарна 
безопасност и защита на населението на 
национално и регионално ниво; 

 Разработени учебни методики, както и 
учебно съдържание и материали за 
провеждането на 3 специализирани 
обучения за ръководния и изпълнителски 
състав на ГДПБЗН-МВР, и представители на 
областните и общински администрации, 
както и за 2 обучения на обучители; 

 Организирани и проведени 2 обучения за 
обучители в направленията „Управление, 
координация и контрол при възникване на 

бедствия, пожари и извънредни ситуации” за 
ръководни служители на ГДПБЗН-МВР и 
представители на областните и общински 
администрации, и „Управление и контрол 
при възникване на бедствия, пожари и 
извънредни ситуации на мястото на 
инцидента”; 

 56 служители на ГДПБЗН-МВР – 
представители на ОУ „ПБЗН” преминали 
успешно обучение за обучители в 
посочените две направления; 

 Организирано и проведено обучение за 
ръководни служители на ГДПБЗН-МВР и 
представители на областните и общински 
администрации на тема „Управление, 
координация и контрол при възникване на 
бедствия, пожари и извънредни ситуации; 
1372-ма служители преминали успешно 
обучението; 

 Организирано и проведено обучение за 
изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР 
на тема „Управление и контрол при 
възникване на бедствия, пожари и 
извънредни ситуации на мястото на 
инцидента”; 2562-ма служители преминали 
успешно обучението; 

 Организирани и проведени съвместни 
стимулационни обучения за ръководния и 
изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР, 
както и за представителите на областните и 
общински администрации; 100 служители 
преминали успешно обучението; 

 Повишен капацитет на органите на 
изпълнителната власт – представители на 
областните и общински администрации, 
както и на органите за пожарна безопасност 
и защита на населението, за управление, 
координация и контрол при възникване на 
бедствия, пожари и извънредни ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


