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                                                     Проект CB007.2.31.169 „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“ 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М А 

За обучение на тема: „Предотвратяване и управление на риска от наводнения и други 

природни бедствия. Какво да се прави, когато се случи. Първите 10 минути.“   

по проект CB007.2.31.169  „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“. 

Период на провеждане: 30 - 31 юли 2022 г., Община Рила. 

Цели на обучението: 

 Разбиране за природните опасности; 

 Разбиране за управлението на риска; 

 Разбиране за управлението на риска от наводнения в местната общност; 

 Разбиране за значението на изграждането на съвместния капацитет на общините 

Княжевац и Рила, за устойчивост при бедствия; 

 Разбиране за активно участие в инициативата за изграждане на съвместния 

капацитет на общините Княжевац и Рила, за устойчивост при бедствия. 

Лектор: 

д-р инж. Стефан Илиев Първанов — Магистър по „Пожарна и аварийна безопасност“  

30 юли 2022 г. 

10:00 - 10:10 Откриване. Представяне на участниците и лектора. 

10:15 - 11:00 Тема 1. Природни опасности и бедствия. (1 учебен час) 

11:00 - 11:45 Тема 2. Правни аспекти на управлението на риска от наводнения. (1 

учебен час) 

11:45 - 12:30 Тема 3. Риск. Основни понятия. Управление на риска. Структура и 

организация на управлението на риска. Оценка на риска. Анализ на 

риска. Въздействие върху риска. (1 учебен час) 
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12:30 - 13:30 Обедна почивка. 

13:30 - 14:15 Тема 4. Управление на риска от наводнения. (1 учебен час) 

14:15 - 15:00 Тема 5. Планиране на защитата при наводнения. (1 учебен час) 

15:00 - 15:15 Почивка 

15:15 - 16:00 Тема 6. Вторични кризисни събития, следствие на наводнения. (1 учебен 

час) 

31 юли 2022 г. 

10:00 - 12:15 Практическо занятие 1. Защита от наводнения.Мерки за предотвратяване 

на наводнения. (3 учебни часа) 

12:15 - 13:15 Обедна почивка. 

13:15 - 15:30 Практическо занятие 2. Защита от вторични кризисни събития, следствие 

на наводнения. Мерки за предотвратяване и въздействие. (3 учебни часа) 

15:30 - 16:00 Дискусия по поставени от участниците въпроси, възникнали по време на 

обучението или на професионалната им практика.  

Закриване на обучението. 

 

 

 


