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Програма за провеждане на обученията по: 

 

 ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 3
ти

 ДО 5
ти

 КЛАС, ЗА 

РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ 

 

Теми в съдържание на обучението: 

1. Общи сведения за  природните явления. Превръщане на природните явления в 

бедствия – 45 мин.  

2. Водата на планетата– 45 мин.  

3. Наводнение. Общи сведения – 45 мин. 

4. Какво е наводнение през очите на детето. Рисуване- 45 мин. 

5. Да спасим Натали! Игра (практическо упражнение)- 45 мин. 

6. Ранно предупреждение и оповестяване при бедствия, аварии и извънредни 

ситуации - 45 мин. 

7. Действия при наводнение. Основни правила – 45 мин. 

8. Викторина по оцеляване. Авариен пакет (практическо упражнение) - 45 мин. 

9. Действия преди наводнение: изграждане на дига (практическо упражнение) – 45 

мин. 

10. Основни правила за действие и поведение след наводнение – 45 мин. 

11. Викторина -45 мин. 

12. Действия по време на наводнение  - 45 мин. 

13. Изработване на макети на къщички. Подготовка за упражнение по т. 14 – 90 

мин.  

14. Симулация на наводнение. Изграждане на дига. – 90 мин. 

15. Залесяване на двора на съответния център или полигон, оформяне на цветни 

алеи – 45 мин. 

16. Организиране на поход до водоем или река. Работа с децата при полеви условия 

– 180 мин. 
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График за провеждане на обучението: 

 

 

Време Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

09:00-09:45 

Посрещане и 

настаняване 

Т4- упражнение 

Работа с книжка, 

специално 

разработена по 

проекта 

Т13- упражнения 

Т16-поход 

  

  

  

09:45-10:00 Почивка Почивка Почивка  

10:00-10:45 Т6- теория 

Работа с книжка, 

специално 

разработена по 

проекта 

Т14 -упражнения 

10:45-11:00 Почивка Почивка Почивка 

11:00-11:45 

Анотация, цели и 

задачи на 

обучението 

Т7- теория 

Работа с книжка, 

специално 

разработена по 

проекта 

Т9- упражнения 

11:45-12:00 Почивка Почивка Почивка Почивка 

12:00-12:45 Т1- теория Т10- теория Т5- упражнения Т14- упражнения 

12:45-14:00 Обедна почивка Обедна почивка Обедна почивка Обедна почивка Обедна почивка 

14:00-14:45 Т2 - теория Т11- теория Т8- упражнения Т12- упражнения 

Обобщение на 

постигнатите 

резултати 

14:45-15:00 Почивка Почивка Почивка Почивка   

15:00-15:45 Т3 - теория 

Работа с книжка, 

специално 

разработена по 

проекта 

Т13- упражнения Т15- упражнения Отпътуване 
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ЗАЯВКА  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕТДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И 

ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ 

 

Моля, преди попълване на Заявката, прочетете указанията на стр. 2! 

1. Име на директора на училището:  

2. Име на училището:  

3. Населено място, област:  

4. Мобилен телефон:  

5. E-mail:  

6. Брой групи от по 20 ученици от 3ти до 5ти 
клас, с които да се проведат обученията: 

 

7. Възможни дати за провеждане на 
обучения в периода  

23.09.2019 г. – 15.11.2019 г.: 

За Първи срок на учебната 2019/2020 г. 

8. Лице, предоставило Ви информация за 
този тип обучения: 

 

9. Дата на попълване на заявката:  

 

Декларация за обработване и съхранение на лични данни 

Давам своето доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на личните ми данни, 

предоставени на Консорциум „Дикон-БЧК“, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на 

отчитане и докладване изпълнението на проекта пред Европейските институции, пред управляващи програма ОПОС, 

както и пред други органи на държавната власт. Посочените категории трети лица могат да бъдат получатели на 

предоставените от мен лични данни.  Информиран съм, че правното основание за обработване на личните ми данни 

от страна на „Дикон-БЧК“ е даденото по силата на тази декларация мое съгласие за обработване на личните ми 

данни – основание по чл. 6, пар. 1. б. „а)“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни („Регламента“). Информиран/а съм относно всички права, които имам, 

съгласно Регламента. Уведомен/a съм, че имам право да оттегля по всяко време настоящото си съгласие. 

 Да,   Не 

Име и подпис на директор:…………………………………….. 
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Срокът за подаване на заявката е 25.07.2019 г. 

За въпроси по организацията на обучението или промяна на предварително подадената 

информация, моля да се обръщате към:  

г-жа Гълъбина Цифудина от Консорциум „Дикон – БЧК“, тел.: 02 944 51 09/10, факс: 02 944 

51 18, e-mail: org@dicon-bg.com 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕТДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ 

 

1. Моля, попълнете Заявката за провеждане на обучения четливо. Всички полета се попълват 
на кирилица, с изключение на т. 5: E-mail. Срокът за подаване на заявката е 25.07.2019 г. 

2. Всички полета са задължителни, за да може да се планират коректно обученията. 

3. Начин на попълване на точка 6. „Брой групи от по 20 ученици от 3ти до 5ти клас, с които да 
се проведат обученията“: 

 Посочете броя групи от по минимум 20 ученици като максималния брой на група е 24 
ученици, от 3ти до 5ти клас, които желаете да сформирате във Вашето училище. Имайте 
предвид, че обучението е петдневно и занятията на учениците ще бъдат провеждани в 
обучителни зали в гр. Ловеч; 

 Всяка група трябва да бъде придружавана от двама учители, за които е осигурено 
възнаграждение; 

 Обученията ще бъдат водени от служители на ГД ПБЗН - МВР; 

 Предвид ограничения брой обучения, планирани по проекта, моля да заявите не 
повече от 4 групи; 

 За петте дни на обучение, за учениците и придружаващите ги учители са осигурени 
обяд и следобедна закуска, а за групите, пристигащи извън населеното място за 
провеждане на обучението, допълнително е осигурено настаняване в хотел, закуска и 
вечеря; 

 Транспортът от и до училището ще бъде координиран допълнително, като ще е за 
сметка на Консорциум „Дикон – БЧК“; 

 Моля да имате предвид, че планираните по този проект обучения се организират по 
реда на чл. 15 от Наредба 10/01.09.2016 г. на МОН, а не по реда на чл. 15а от същата 
наредба. 
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4. Начин на попълване на точка 7: „Възможни дати за провеждане на обучения в периода 
23.09.2019 г. – 15.11.2019 г.“: 

 Посочете дати от Първи учебен срок, в които предлагате да бъдат проведени 
обученията. Датите следва да са в периода 23.09.2019 г. – 15.11.2019 г. Важно е да 
посочите по повече от една възможна седмица за провеждане на обученията, така че 
да можем да отчетем натоварването на лекторите и тяхната възможност да проведат 
обученията. Ние ще потвърдим конкретните дати, след получаването на попълнената 
Заявка за провеждане на обучения. 

5. Моля, попълнете декларацията за обработване и съхранение на лични данни във връзка с 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни. Моля, отбележете отговор „Да“. Ако отбележите 
отговор „Не“, информацията, която ни изпращате няма да може да бъде регистрирана. 

6. Моля, изпратете попълнената Заявка за провеждане на обучения по ел. поща: org@dicon-
bg.com или по факс: 02 944 51 18 и ще получите писмено потвърждение за получаването 
й. 

 

Изпращането на попълнена Заявка за провеждане на обучения не гарантира, че обученията 

ще могат да бъдат проведени, предвид ограниченията на проекта по отношение на общия 

брой обучени ученици. Заявката се счита за потвърдена, едва след като получите 

потвърдително писмо, в което ще бъдат указани датите за провеждане на обученията. 

 

 

 


