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ВЪВЕДЕНИЕ
В многовековната история на човечеството различните по
характер природни и антропогенни катастрофи са чести явления.
Те предизвикват появата на огромни разрушения, материални
щети,

екологични

катастрофи,

голям

брой

мащабът

и

загинали

и

пострадали хора.
През

последните

години

честотата

на

бедствените ситуации непрекъснато нарастват. Докато броят на
природните бедствия в света през 1975 г. е 78, то през 2010 г.
достига 400 или нараства около 4 пъти. Изменението на климата,
демографският растеж, водещ до натиск върху природните
ресурси, заедно с урбанизацията, промишлените дейности и
влошаването на околната среда са основните причини за
възникването
предизвикателства

на

бедствени
включват

все

ситуации.
по-голям

брой

Другите
уязвими

държави, изложени на риск от нестабилност и граждански
конфликти, както и заплахата от терористични актове.
При възникването на различни по характер, размери и
тежест бедствени ситуации се създава тежка обща и медицинска
обстановка в засегнатия регион. Внезапността на възникване,
както и рязкото несъответствие между необходимите и
наличните сили и средства за ликвидиране на възникналите
последствия изискват предварителна подготовка и планиране на
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мероприятия по защита на населението и оказване на
медицинска помощ в огнището на поражение.
Готовността на населението за поведение, действие и
оказване на първа медицинска помощ при бедствени ситуации е
от съществено значение за намаляване на риска за живота и
здравето на хората. Добрата подготовка гарантира ефективна
реакция за защита и помощ на засегнатите хора.
От съществено значение е и поддържането на добре
изградена система за превенция и защита при бедствени
ситуации. Тази система включва разработването на планове и
мероприятия за действие при възникването им.
Към настоящия момент в Република България е налице
синхронизация на нормативната база за защита при бедствени
ситуации с тази на ЕС, но е недостатъчно добре адаптирана.
У нас не е изследвана готовността на населението за защита
и оказване на първа медицинска помощ при бедствени ситуации.
Поради това направихме настоящото проучване в област Стара
Загора. Изясняването и анализирането на знанията и уменията за
поведение и действие при бедствени ситуации ще позволи,
определяйки нивото на готовност за защита и оказване на първа
медицинска помощ на населението, да се очертаят тенденциите
и решенията за обучение и подготовка в съвременни условия.
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ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО
Цел
Проучване и анализ на готовността на населението за
защита и оказване на първа медицинска помощ при бедствени
ситуации в област Стара Загора.
Задачи на проучването
1. Да се проучат и анализират най-рисковите природни и
антропогенни бедствени ситуации в област Стара Загора според
анкетираните.
2. Да се проучи и анализира готовността на работещите в
различни сфери на националното стопанство за защита при
бедствени ситуации в област Стара Загора.
3. Да се проучат и анализират уменията на работещите в
различни сфери на националното стопанство за оказване на
първа медицинска помощ при бедствени ситуации в област
Стара Загора.
4. Да се проучат мотивацията и възможностите за
подобряване на знанията и уменията за действие в условията на
различни по характер бедствени ситуации.
5. Да се проучи и анализира необходимостта от поддържане
и повишаване на знанията и уменията за действие при
възникване на бедствени ситуации в област Стара Загора.
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Методика на проучването
Вид на проучването. Обект на наблюдение.
Обект на изследване са работещи в различни сфери на
националното стопанство в област Стара Загора.
Единици на наблюдение:
Техническа единица на наблюдение са предприятията и
фирмите, в които е проведено социологическото проучване.
Логическа единица на наблюдение е всеки работник или
служител на структурата, в която е проведено социологическото
проучване.
Методика за набиране на първична информация
Методът за набиране на първична информация е анкетно
проучване, съобразено с поставената цел и изследвания обект.
Използван е стандартен въпросник, който съдържа 33
въпроса разпределени в 7 основни области:


Характеристики на изследваните лица:
- социално-демографски: пол, възраст, образование;
- професионални характеристики: заемана длъжност,
трудов стаж по професията;

 Знания за най-характерните природни и антропогенни
бедствия в Старозагорска област.
 Придобити знания и умения за защита при възникване на
бедствена ситуация: разпознаване на сигналите за ранно
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предупреждение

и

оповестяване

на

бедствена

ситуация;

употреба на индивидуални и колективни средства за защита;
познаване на пътя и сборния пункт за евакуация.
 Придобити знания и умения за оказване на първа
медицинска помощ: първична реанимация на дишането и
кръвообръщението; временно кръвоспиране; имобилизация;
профилактика на раневи инфекции.
 Източници за придобиване на знания и умения за защита
и оказване на първа медицинска помощ при бедствени ситуации.
 Нагласи и отношение към повишаване на знанията и
уменията за защита при бедствени ситуации и оказване на първа
медицинска помощ в огнище на поражение.
 Готовност за участие в групи за действие на работното
място и доброволчески отряди за провеждане на спасителни
мероприятия и оказване на първа медицинска помощ при
бедствени ситуации.
Събирането на емпиричната социологическа информация
се извърши при спазването на изискванията за анонимност,
доброволност на участието и ненанасяне на вреда при работата с
хора.
Време и място на проучването
Проведено

е

емпирично

социологическо

проучване

посредством пряка индивидуална и групова анкета на 322
работници и служители в различни сфери на националното
9

стопанство в област Стара Загора с превес на производствената
пред административната сфера. Чрез пряка групова анкета са
анкетирани 281, а чрез пряка индивидуална анкета – 41
респондента.
Проучването е проведено в периода януари – декември 2014
г. Места на проучването са предприятия и фирми в различни
отрасли на промишлеността в област Стара Загора, част от които
са включени в списъка с обекти от критичната инфраструктура
на РБългария. Анкетирани са работещи в областта на
енергетиката,

строителството,

машиностроенето,

производството на каучукови изделия и стоманобетонни
конструкции. Конкретните предприятия не са посочени в
дисертационния
собствениците

труд
при

по

изрично

провеждането

споразумение
на

със

социологическото

проучване.
Анкетното
работниците

и

проучване

е

служителите

проведено
момент

в

при

подходящ

за

предварително

определяне на времето и мястото, с продължителност 60 минути.
Изследователски методи
В проучването са използвани следните методи:
Количествени:
 Емпирично социологическо изследване сред работещи
в различни сфери на националното стопанство в област Стара
Загора: пряка индивидуална и групова анкета.
10

Качествени:
 Анализ на документи – анализ на нормативни
документи, свързани със законодателни разпоредби и политики
в областта на защита на населението при бедствия и оказване на
медицинска помощ в огнище на поражение.
 Анализ на научна литература – монографии и научни
статии от периодичния печат и специализирани издания,
отнасящи се до готовността за защита и оказване на първа
медицинска помощ при бедствени ситуации.
Статистически методи:
 Описателни методи и методи за оценка
 Вариационен анализ на количествени променливи –
средна стойност, стандартно отклонение, минимум, максимум;
 Честотен
(номинални

и

анализ

рангови),

на

качествени

включващ

променливи

абсолютни

честоти,

относителни честоти, кумулативни относителни честоти;
 Графични изображения.
 Методи за проверка на хипотези – х2 – тест, точен тест
на Fisher, тест на Kruskal – Wallis, пост – хок тест на Dann
За обработка на данните от проучванията, свързани с
дисертационната работа е използван статистически пакет SPSS
for Windows 13,0.

11

СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ
I. Обща характеристика на изследваните лица
1. Социално-демографски характеристики
1.1. Брой на изследваните лица
В проучването са включени 322 работещи в различни сфери
на националното стопанство в област Стара Загора.
1.2. Възрастова структура на изследваната група
Средната възраст на изследваните лица е 43,15 г. (размах 21
г. - 68 г., SD - 10,018). Минималната възраст е 21 г., а
максималната – 68 г. Разпределението по възрастови групи
показва, че с най-голям относителен дял – 34,47% са лицата от
възрастовата група 35-44 години, следвани от лицата от
възрастовата група 45-54 години – с относителен дял 32,92%.
Възрастовата група 25-34 години е с относителен дял 17,7%, а
възрастта между 55 и 64 години

– 11,49%. Под 24 г. са 7

изследвани лица – 2,17% и над 65 г. са 4 – 1,24%.
над 65 г.

1,24%

55 - 64 г.

11,49%

32,92%

45 - 54 г.
35 - 44 г.
25 - 34 г.

34,47%

17,70%

до 24 г.

2,17%
0

10

20

30

40

Фиг. 1. Възрастова структура на изследваните лица
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1.3. Разпределение по пол
В проведеното от нас проучване 213 от изследваните лица
са мъже – 66,1 %, а жените са 109 – 33,9 %, т. е. две трети от
респондентите са от мъжки пол.
мъже
66,1%

жени
33,9%

Фиг. 2. Разпределение по пол

1.4. Образование на изследваните лица
Разпределението по образование показва, че с най-голям
относителен дял са изследваните лица със завършено средно
образование – 69,3 %, следвани от завършилите висше
образование – 23,0 % и полувисше образование – 4,0 %. С ниска
степен на образование са 3,7 %, включващи 10 респондента с
основно и 2 без образование.
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69,3%

23,0%

0.6%

3.1%

4,0%

без
основно
средно
полувисше
висше
образование образование образование образование образование

Фиг. 3. Разпределение по образование

2. Професионални характеристики
2.1. Заемана длъжност
От

изследваната

производствената

сфера

група
на

74,8

дейност

%
и

са

работещи

25,2

административна длъжност.
производство
74,8%

администация
25,2%

Фиг. 4. Разпределение по заемана длъжност
14

%

в

заемат

2.2. Трудов стаж
Средната стойност на трудовия стаж по професията е
16,48 г. (размах 1 г. - 46 г., SD - 10,717). Минималната стойност
е 1 г., а максималната – 46 г. Разпределението по групи показва,
че с най-голям относителен дял – 27,3% са лицата с трудов стаж
11-25 години, следвани от лицата с трудов стаж 6-10 години –
23,0%, 21-30 г. – 22,0%. С трудов стаж под 5 г. са 16,5%, 31-40 г.
– 10,2% и над 41 – 0,9%.
над 40 г.

0,9%
10,2%

31-40 г.
21-30 г.

22,0%

11-20 г.

27,3%

6-10 г.

23,0%

под 6 г.

16,5%
0

5

10

15

20

25

30

Фиг. 5. Разпределение по трудов стаж

II. Знания на изследваната група за най-рисковите природни
и антропогенни бедствия в Старозагорска област.
Знанията и информираността на хората за най-рисковите
природни и антропогенни бедствия в района, в който живеят и
работят е от съществено значение за намаляване на риска и
повишаване на готовността за защита и оказване на първа
медицинска помощ.

15

През последните години намаляването на риска от
бедствени ситуации се превърна в световен приоритет.
Доказателство са документите, приети от страните-членки на
Европейския съюз (ЕС), както и Рамката за действие Хиого
2005-2015 на ООН „Да изградим устойчивост на нациите и
обществата към бедствия”, която приканва и определя всяка
една страна за отговорна да създаде Национална платформа и
Стратегия за намаляване на риска от бедствия. В тази връзка и
следвайки промените в Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) от
2011 г., е създаден Консултативен съвет за подпомагане на
Министерския съвет на Република България при формиране на
държавната политика в областта на защитата при бедствия,
който изпълнява функциите на Национална платформа за
намаляване на риска от бедствия. В утвърдената стратегия за
намаляване на риска от бедствия се определят 4 приоритета за
действие, единият от които касае знанията и информираността
на населението за риска от възникване на различни по вид
бедствия – „Изграждане на култура за защита при бедствия на
всички нива на управление и в обществото чрез използване на
опита, обучението, научните изследвания и иновациите“ .
От съществено значение за намаляване на риска и
повишаване на готовността на населението, е включването на
основните принципи, цели и дейности, свързани с намаляване на
риска от бедствия в програмите за обучение на всички възможни
нива и осигуряване на равен достъп. Съществено внимание
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следва да се отдели на прилагането на съвременни методи за
предаване на знания и умения, като се насърчава изпълнението
на програми за оценка на риска и готовност при бедствия в
системата на средните и висшите училища. Важна предпоставка
е използването на всички възможни формални и неформални
канали за информация и достигането й до децата и младите хора.
Необходимо е разработване и приемане на програми за
провеждане на специализирани обучения и симулационни
тренировки и учения за реагиране при различни опасности за
населени

места,

значими

обекти

от

обществената

инфраструктура, включително училища, болници и др., като се
отчита ролята на доброволците за засилване на местния
капацитет за справяне с бедствията.
Един

от

начините

за

повишаване

на

обществената

информираност е чрез разпространение на информация относно
рисковете от бедствия не само между съответните органи за
управление, а и сред населението. От съществено значение е и
ефективното използване на медиите, интернет и всички
съществуващи средства за комуникация. За насърчаване на
гражданското участие в дейностите по намаляване на риска от
бедствия е необходимо предоставяне на лесно разбираема и
достъпна информация относно риска от бедствия и защитата на
населението.
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1. Знания за най-рисковите природни бедствия в област
Стара Загора
В Плана за защита при бедствия на област Стара Загора,
актуализиран

със

Заповед

№РД-09-185/18.04.2012

г.

на

Областния управител, възможните природни бедствия на
територията на областта са: земетресения, наводнения, суша,
срутища, бурни ветрове, смерчови явления, прашни бури, горски
и полски пожари, градушки, снегонавявания и обледявания.
1.1. Земетресения
Сеизмичната активност в област Стара Загора се обуславя
от Алпо-Хималайския земетръсен пояс и най-вече от Маришката
сеизмична зона, която обхваща средното течение на р. Марица.
Според окончателния отчет за сеизмично райониране на
РБългария, съобразно изискванията на Еврокод 8, в областта има
потенциален риск от възникване на земетресения с магнитуд 5,5
– 6,5 по Рихтер и с интензитет VIII/IX по МШК. Прогнозното
сеизмично райониране и очакваното сеизмично въздействие са
за периоди на повторяемост 100, 1 000 и 10 000 години. Според
оптималния вариант за 1 000 г. 98% от територията на областта
ще бъде подложена на въздействие с интензитет от VII и повисока степен, от които: VII – 51%, VIII – 28%, IX и по-висока
степен – 19%. На територията на област Стара Загора от
оценката на обстановката при възникване на земетресение от
VІІІ-ІХ степен по МШК-64 се очакват 29 504 безвъзвратни и
26 295 медицински загуби.
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В нашето проучване с най-голям относителен дял са
респондентите, които определят риска от възникване на
земетресения като малък – 41,61%. Няма риск за 27,64%,
съществува средно ниво на риск за 24,22% и голям риск – едва
за 6,52% от изследваните лица.
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Фиг. 6. Риск от възникване на земетресение

1.2. Наводнения
Оценката и управлението на риска от наводнения в
РБългария се базира на Директива 2007/60/ЕС за оценка и
управление

на

риска

от

наводнения.

Директивата

на

Европейския съюз е в сила от 26.11.2007 г. и е транспонирана в
националното законодателство с изменението на Закона за
водите през м. Август, 2010 г. Директивата изисква от
държавите членки да приложат подход за намаляване на риска
от наводнения в 3 етапа:
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 Предварителна оценка на риска от наводнения, при която
да бъдат определени т. нар. Райони със значителен потенциален
риск от наводнения (РЗПРН);
 Изработване на карта на заплахата и карта на риска от
наводнения за всеки РЗПРН;
 Разработване на планове за управление на риска от
наводнения.
Министерството на околната среда и водите на РБългария
обособява 4 района за управление на водите – Дунавски,
Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски като
във всеки поотделно се прави предварителна оценка на риска и
се определят РЗПРН.
Област Стара Загора попада в 5 от районите със значителен
потенциален риск от наводнения в Източнобеломорския район:
 РЗПРН „Тунджа“ с дължина 72 км;
 РЗПРН „Тунджа - Калофер“ с дължина 27 км;
 РЗПРН „Сазлийка“ с дължина 75 км;
 РЗПРН „Марица - Димитровград“ с дължина 59 км;
 РЗПРН „Марица - Пловдив“ с дължина 114 км.
Сред големите населени места в областта, попадащи
непосредствено в тези РЗПРН са Казанлък, Мъглиж, Николаево,
Павел баня, Гълъбово, Раднево.
На територията на област Стара Загора има вероятност от
възникване на локални наводнения, които не оказват съществено
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влияние на функционирането на националното стопанство и не
застрашават живота на населението. При възникване на
наводнения на територията на областта се създава сложна
обстановка на ограничена територия.
Анализът на резултатите от нашето проучване показва, че с
най-голям относителен дял са респондентите, които определят
риска от възникване на наводнения като малък – 35,4%. Няма
риск за 29,81%, съществува средно ниво на риск за 25,47% и
голям риск – едва за 9,32% от изследваните лица.
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Фиг. 7. Риск от възникване на наводнение

1.3. Бури, урагани
Анализът

и

оценката

на

риска

от

бури,

урагани,

снегонавявания и обледявания в област Стара Загора показва, че
особено през зимните месеци е възможно възникването им, при
което се създава бедствено положение в една или няколко
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общини или на територията на цялата област. Възможни са
следните последствия:
 прекъсване пътищата до населените места;
 прекъсване

на

електрозахранването,

съобщителните

връзки и водоснабдяването на населени места;
 нарушаване транспортното осигуряване на населението в
населените места и извън тях по общинската и републиканската
пътна мрежа;
 нарушаване снабдяването на населението с хранителни
продукти, питейна вода и материали за отопление;
 оставане на хора и животни без подслон, храна и питейна
вода в населени места, хижи и по пътищата на областта,
възможни пътно – транспортни произшествия.
Анализът на данните от проучването показва, че рискът от
възникване на бури, урагани и снегонавявания в нашето
проучване е определен като малък от по-голямата част от
изследваните лица – 46,89%. Средно ниво на риск е определен
от 14,91%. За повече от една трета от респондентите – 34,16%
няма риск, а за 4,04% рискът е висок.
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Фиг. 8. Риск от възникване на бури, урагани

1.4. Свлачища
Свлачищата са едни от основните неблагоприятни явления,
които формират потенциална геодинамична опасност. Досега в
РБългария са регистрирани повече от 900 свлачища в 350
населени места с обща площ 20 хил. хектара. Свлачищните
процеси не са равномерно разпределени по цялата територия на
страната. Те са концентрирани в отделни области, характерни
със специфичен геоложки и тектонски строеж. За предварителна
оценка на разпространението на свлачищата и свлачищната
опасност в Р. България са съставени каталог и карта на
свлачищата.

Според

наличните

към

момента

данни

на

територията на Старозагорска област няма регистрирани
свлачища.
Знанията и информираността на изследваните в нашето
проучване лица съответства на наличните данни – според 61,8%
няма риск от свлачищни процеси. Близо две трети смятат, че
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съществува минимален риск – 31,06% и едва 7,14% определят
нивото на риска като средно (6,21%) и високо (0,93%).
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Фиг. 9. Риск от възникване на свлачища

1.5. Пожари
Най-голям е риска от възникване на пожари в обекти от
промишлеността и критичната инфраструктура, в горски масиви
и земеделски площи. Възникването на пожари в обекти от
промишлеността и критичната инфраструктура води до заплаха
за живота и здравето на голям брой хора, големи материални
щети и замърсяване на околната среда. Ескалиране на
обстановката,

може

да

се

очаква

при

продължителни

засушавания и екстремално високи температури или умишлени
действия. Релефните дадености на РБългария са такива, че част
от територията е с преобладаващ планинско - горист характер,
където преобладават горски насаждения от първа и втора степен
на пожарна опасност и се създават предпоставки за възникване
на големи горски пожари. От пожарна гледна точка проблемни
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са областите Хасково, Стара Загора, Благоевград, София,
Пазарджик, Пловдив, Ямбол и Бургас, където през последните
10 години са възникнали голям брой пожари, прераснали в
бедствия, развили се на големи площи и нанесли големи щети.
Горските масиви в област Стара Загора с повишена
опасност 1 клас /иглолистни гори/, заемат площ 86 205 ха,
представляват 50,25% от целия горски фонд. Полските площи в
областта с повишена опасност, заемат 1 100 000 дка.
Резултатите от проведеното от нас изследване показват, че с
най-голям относителен дял са респондентите, които определят
риска от възникване на пожари като малък – 34,16%. Висока
степен риск има за 27,33%, средна степен – за 20,81%. Няма риск
за 17,7%.
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Фиг. 10. Риск от възникване на пожар
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2. Знания за най-рисковите антропогенни бедствия в
област Стара Загора
Според направената оценка на риска от възникване на
антропогенни бедствия на територията на област Стара Загора е
възможно да възникнат крупни производствени аварии, пътнотранспортни катастрофи, терористични актове, инциденти с
невзривени боеприпаси.
2.1. Крупни химически аварии
На територията на област Стара Загора има 75 потенциално
опасни обекта (ПОО) с висок и нисък рисков потенциал, в които
е възможно да възникнат крупни химически аварии (КХА) с
отделяне на големи количества опасни химически вещества.
Класификацията на тези обекти е извършена въз основа на
Директива 96/82/ЕС относно контрола на риска от големи
аварии

с

опасни

вещества,

въведена

в

българското

законодателство с Глава седма, Раздел I на Закона за опазване на
околната среда (ЗООС) и Наредба за предотвратяване на големи
аварии с опасни вещества, за ограничаване на последствията от
тях.
Опасните химически вещества, определящи рисковата
характеристика за Старозагорска област са амоняк, хлор,
киселини и основи, пестициди, газ пропан бутан, метан и др.
Анализът на резултатите показва, че за 40,68% от
изследваните лица не съществува риск от възникване на крупни
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химически аварии на територията на областта, за 27,33% рискът
е минимален, за 19,57 е със средно ниво и за 12,42% е висок.
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Фиг. 11. Риск от възникване на крупна химическа авария

2.2. Радиационни аварии
Оценката

на

риска

от

възникване

на

радиационна

обстановка показва възможно повишаване на радиационния фон
в област Стара Загора при следните сценарии:
 радиационна авария в АЕЦ “Козлодуй”;
 трансграничен пренос на радиоактивни вещества от
тежки или глобални аварии на АЕЦ, ядрени взривове или военни
действия, водени с използване на ядрено оръжие;
 радиационни

аварии

свързани

с

използване,

транспортиране и съхранение на радиоактивни вещества.
Предприемането нa специални мерки за осигуряване на
ефективна радиациoнна защита на населениетo в областта се
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налага в случай на „обща радиационна авария“ в АЕЦ
"Козлодуй". В резултат на изхвърляне в oколната среда на
гoлеми

количества

радиоактивно
култури,

радиоактивни

замърсяване

растителнoстта,

на

изoтопи

почвата,

вoдата и

се

получава

селскостопанските

въздуха,

многократно

превишаващo допустимите норми. Съгласно дефинициите
заложени в Наредбата за планиране и готовност за действие при
радиационна авария “Обща радиационна авария” е състояние,
при което в резултат на настъпили събития има реално
изхвърляне или риск от изхвърляне на радиоактивност извън
границите

на

зоната

за

превантивни

защитни

мерки.

Характеризира се с действително или прогнозируемо значително
повреждане на активната зона или изхвърляне на голямо
количество отработено ядрено гориво (ОЯГ). Изхвърлянията са
извън пределите на зоната за неотложни защитни мерки, водещи
до дози, които превишават нивата за намеса, определящи
прилагането на неотложни защитни мерки. При обявяване на
обща радиационна авария се предприемат незабавно мерки за
защита на персонала и населението и се извършва необходимата
подготовка за провеждане на защитни мерки извън зоната за
превантивни защитни мерки.
За

класифициране

на авариите

според

тежестта на

последствията за самата АЕЦ, за околната среда и населението е
използвана международната скала INES, разработена от МААЕ.

28

При тази класификация са взети под внимание две основни
категории:
 въздействие на аварията върху околната среда и
населението;
 състояние на бариерите за защита в дълбочина.
В съответствие с тази класификация авариите, влизащи в
петте горни нива на скалата на INES , от ниво 7, където голяма
част от съдържанието на активната зона се изхвърля, до ниво 3
включително, при които дозата на външното облъчване е
еквивалентна на една десета от годишно допустимото дозово
натоварване и е нарушена целостта на бариерите, осигуряващи
защита в дълбочина, могат да се разглеждат като обща
радиационна авария.
При авария в АЕЦ „Козлодуй“ от 6-7 степен по
международната скала за събитията в АЕЦ, свързана с
изхвърляне в околната среда на около 50% от активността на
ядреното съоръжение и при подходяща посока на вятъра, област
Стара Загора ще попадне под въздействие на радиоактивно
замърсяване и повишаване на радиационния фон. Ще се
формира зона на радиационна опасност

– „ЗОНА НА

ДЪЛГОВРЕМЕННИ ЗАЩИТНИ МЕРКИ”. Тя се характеризира
с очаквана доза на облъчване за една година от 5 до 50 cGy за
хората,

работещи

на

открито.

Нивата

на

радиоактивно

замърсяване в „ЗОНА НА ДЪЛГОВРЕМЕННИ ЗАЩИТНИ
МЕРКИ” налага въвеждане на ограничителни мерки за защита.
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Анализът на резултатите в нашето проучване показва, че с
най-голям относителен дял са респондентите, за които няма риск
от възникване на радиационни аварии – 73,91%. Едва 17,08%
определят риска като малък, а за 9,01% съществува риск от
средно(5,28%) и високо ниво(3,73%).
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Фиг. 12. Риск от възникване на радиационна авария

2.3. Тероризъм
Терористичните актове са предварително обмислени и
детайлно планирани действия, извършвани от организации с
различен конспиративен ред или конспиративна клетъчна
структура, която не се идентифицира с конкретна държава.
Обекти на терористични актове са публични личности, превозни
средства, сгради и места с масово събиране на хора, при което
разрушенията са огромни, а човешките жертви – многобройни.
Вероятни обекти за извършване на терористични актове са също
така и посолства, представителства и културно-информационни
центрове на страни-членки на ЕС и НАТО. С развитието на
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високите технологии се появиха и т. н. кибертерористи. Техни
основни обекти за поразяване са информационните системи,
управляващи

сложни

информационните

технологични

системи

в

процеси,

държавното

както

и

управление,

финансите, отбраната и т.н.
Използваните от терористите средства за поразяване могат
да се дефинират в три групи:
 взривни устройства;
 оръжия за масово унищожение (ОМУ) - средства за
физическо и психологическо поразяване на много хора,
причиняващи значителни екологични щети: източници на
йонизиращи

лъчения,

токсични

химични

и

биологични

вещества;
 високи технологии - персоналните компютри и връзките
между тях, компютърните вируси и т.нар. логически бомби, чрез
които могат да се модифицират или унищожават бази от данни и
програмно осигуряване или да се блокира нормалната работа на
компютрите.
Основната опасност от организиране и осъществяване на
терористичен акт на територията на страната и в частност в
област Стара Загора остават евентуални действия на отделни
лица, групи и организации, български или чужди граждани, или
радикални елементи, проникнали по каналите за нелегална
миграция.
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Съществуват фактори, които създават предпоставки за
възникване терористична заплаха срещу Република България:
 обособен контингент от трайно установени чужди
граждани от рискови държави;
 наличие на значителен миграционен поток от транзитно
преминаващи лица и такива, търсещи закрила у нас;
 дейност

на

религиозни

фондации

и

други

неправителствени организации сред българската мюсюлманска
общност;
 наличие в страната на отделни симпатизанти на
терористични организации и радикални формирования, както на
политическа, така и на религиозна основа;
 вътрешен криминален контингент в РБългария и поконкретно организираната престъпност и възможните й връзки с
терористични структури;
 приоритетни направления на външната политика и
участието на страната в областта на сътрудничеството със ЕС и
НАТО срещу тероризма;
Възможните сценарии за извършване на терористична
дейност в страната могат да бъдат:
 смъртоносно въздействие върху големи групи от хора с
цел множество жертви;
 нарушаване на целостта или разрушаване на знакови
сгради или обекти от критичната инфраструктура;
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 вземане на заложници с цел шантаж;
 проникване в компютърно управлявани мрежи от
системи за управление на ресурси.
В Плана за защита при бедствия на област Стара Загора е
представен списък на обектите с общодържавно и регионално
значение и с възможност да се окажат евентуален обект на
терористични действия. Това са обекти от транспортната и
социалната

инфраструктура,

стратегически

обекти

в

чуждестранни

обекти

и

производствената

сфера

и

инфраструктурата.
Анализът на данните от нашето социологическо проучване
показва, че за повече от половината (56,21%) от изследваните
лица няма риск от терористични действия на територията на
област Стара Загора. За 34,16% съществува минимален риск, за
5,9% рискът е със средно ниво и за 3,73% нивото е високо.
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Фиг. 13. Риск от възникване на терористичен акт
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2.4. Епидемии
Съществуващите производствено-икономически условия и
структура на селското стопанство в област Стара Загора,
географското разположение на Република България и влошената
международна

епизоотична

и

епифитотична

обстановка,

недостатъчният контрол при търговията и вносно-износния
режим с живи животни и продукти от животински и растителен
произход създават условия за възникване епидемични ситуации.
Най-често срещаната инфекциозна заболеваемост в областта
през есенно – зимния сезон е от Вирусен хепатит А (от октомври
до февруари), Грип (от декември до януари), Варицела (от
октомври до март). През пролетно – летния сезон се наблюдават
трансмисивни - Лаймска болест (от април до август), Марсилска
треска (от април до август) и чревни диарийни инфекции –
Дизентерия, Салмонела, Ентероколити.
Здравно-противоепидемично осигуряване на населението в
област Стара Загора се осъществява със силите и средствата на
РЗИ и нейните структури: Дирекция "Здравен контрол" със
специалисти, извършващи здравен контрол на обекти от
хранителната промишленост, детски и учебни заведения,
вземане на проби за лабораторни изследвания на хранителни
продукти, питейна вода, почва и др., имащи значение за здравето
на населението; Дирекция "Надзор на заразните болести със
специалисти,

извършващи

противоепидемичен

контрол

в

лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, домове
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за медико-социални грижи, детски и учебни заведения,
противоепидемични мерки спрямо населението, контрол върху
заразните и др. болести, вземане на материали за изследване на
болни, на контактни със заразно болни, проби от болнична среда
и стерилизационна апаратура, контрол на дезинфекцията;
Дирекция "Лабораторни изследвания" с лаборатории за химични
и микробиологични изследвания на питейна вода, хранителни
продукти, въздух, почви, физични и физиологични изследвания
на битова и работна среда; Дирекция "Профилактика на
болестите и промоция на здравето" с експерти, които
разработват комплексни програми и разпространяват здравно
образователни

материали

с

цел

опазване

здравето

на

населението, изготвят препоръки за защита на гражданите при
възникване

на

бедствени

ситуации;

изследвания" към Дирекция "НЗБ"

Отдел

"Медицински

- микробиологични,

вирусологични изследвания и диагностика на паразитозите.
Анализът на данните от проучването показва, че с найголям относителен дял са респондентите, които определят риска
от възникване на епидемии като малък – 46,58%. Няма риск за
32,92%, съществува средно ниво на риск за 13,66% и голям риск
– едва за 6,83% от изследваните лица.
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Фиг. 14. Риск от възникване на епидемия

Резултати и обсъждане
От гореизложеното произтичат следните въпроси, свързани
с адекватността на знанията и информираността на изследваните
лица спрямо реалната оценка на риска от възникване на
природни и антропогенни бедствия в област Стара Загора:
 В област Стара Загора е възможно възникване на
различни по вид бедствия, които могат да предизвикат
значителни загуби в човешки и материални ресурси. Прогнозата
на възможните бедствени ситуации показва, че тяхното
възникване ще доведе до сериозни затруднения в нормалната
работа на инфраструктурата в районите на бедствия, ще се
нарушат жизнено важни системи за управление и нормалното
функциониране на националното стопанство;
 Най-сложна обстановка в областта се създава при
разрушителни земетресения и аварии в атомна електроцентрала;
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 По отношение на природните бедствия:
 С най-голям относителен дял са респондентите, които
посочват, че съществува малък риск от възникването им: бури,
урагани – 46,89%; земетресения – 41,61%; наводнения – 35,4%;
свлачища – 31,06%; пожари 34,16%.
 Високо ниво на риск от възникване на природни
бедствия определят сравнително малка част от респондентите.
Най-голям е относителния дял на посочилите висок риск от
появата на пожари – 27,33%.
 Сравнително

малък

е

и

относителния

дял

на

изследваните лица, които посочват средно ниво на риск от
възникване на природни бедствия. Най-висок е процента за
наводнения – 25,47%, земетресения – 24,22%, пожари – 20,81%.
 Адекватно на направената оценка на риска от възникване
на свлачища в областта по-голямата част от респондентите
смятат, че няма риск от възникване на свлачища – 61,8%.
 По отношение на антропогенните бедствия:
 По-голямата част от изследваните лица посочват, че няма
риск

от

възникването им:

военни

действия

–

82,92%;

радиационни аварии – 73,91%; тероризъм – 56,21%; крупни
химически аварии – 40,68%; епидемии – 32,92%.
 Едва 12,42% от респондентите определят като висок
риска от възникване на крупни химически аварии в областта. За
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другите антропогенни бедствия процента на посочилите висок
риск е още по-малък.
 Относителният дял на респондентите, които посочват
малък риск от възникване варира в широки граници за
различните антропогенни бедствия. Най-голям е за епидемии –
46,58%; следван от 34,16% за тероризъм; 27,33% за крупни
химически аварии; 17,08% за радиационни аварии и 13,04% за
военни действия.
 Характерът на последствията от вероятните бедствени
ситуации изисква готовност за използване на всички способи и
средства за защита на населението и националното стопанство и
провеждане на предварителни мероприятия за недопускане и
намаляване

на

вредното

им

въздействие.

Възможните

последствия за населението при възникване на бедствени
ситуации налагат непрекъснато и целенасочено обучение по
способите

за

защита

и

самозащита

и

своевременно

информиране.
III. Придобити знания и умения за защита при възникване на
бедствени ситуации.
Недостатъчната информираност на обществото относно
принципите, целите, задачите и дейностите по защита преди, по
време и след бедствени ситуации представлява сериозно
предизвикателство. Досега прилаганите мерки в тази насока са
непоследователни и с ограничен обхват.
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Знанията и уменията по основните способи за защита при
възникване на бедствена ситуация са от съществено значение за
ограничаване на въздействието на поразяващите фактори и
спасяването живота на хората, попаднали в огнището на
бедствието.
Ефективна защита при възникване на бедствена ситуация от
различен характер се осъществява чрез следните основни
способи:
 Провеждане на евакуационни мероприятия;
 Използване на средства за индивидуална защита;
 Укриване в колективни средства за защита;
 Познаване на сигналите за ранно предупреждение и
оповестяване при възникване на бедствени ситуации.
Ние си поставихме за цел да проучим и анализираме
самооценката на изследваните лица относно техните знания и
умения за защита при възникване на бедствена ситуация.
1. Провеждане на евакуационни мероприятия

Съгласно Чл. 65, ал. 2, т. 8 от ЗЗБ временното извеждане на
населението се организира от кмета на съответната община. В
района на бедствието и при отделните локални случаи
евакуационни мероприятия може да нареди ръководителя на
място. Временно извеждане се разпорежда при опасност от
въздействие

на

вторични

поразяващи
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фактори

като

полуразрушени

и

опасни

сгради,

пожари,

обгазяване

с

промишлени отровни вещества и др.
Организираната евакуация на хора се извършва чрез сборни
евакуационни пунктове (СЕП), евакуационни центрове (ЕЦ) и
места за настаняване (МН), като се създава оптимална
организация за успешно осъществяване на мероприятията по
защитата на населението и материалните ценности. Местата,
които ще се използват за устройване на сборни евакуационни
пунктове са открити площи, които не са в близост до сгради,
електропроводи, водни течения. Там се устройват и временни
пунктове за доставка на храна, вода, медикаменти, затоплящи
напитки, дрехи и одеяла.
Познаването на пътя за евакуация и сборния евакуационен
пункт са съществени елементи от евакуационните мероприятия
като способ за защита при бедствени ситуации.
На поставения въпрос „Запознати ли сте с пътя за
евакуация, посочен в плана за действие при бедствие на
структурата, в която работите“ 90,68% от респондентите
отговарят положително. Останалите 9,32% нямат нужната
подготовка за временно извеждане при необходимост.
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Фиг. 15. Самооценка относно знания за пътя на евакуация

На въпроса „Знаете ли къде е посоченият в плана за
евакуация сборен евакуационен пункт за структурата, в която
работите?“ по-голямата част от респондентите – 81,99%
отговарят положително, а 18,01% дават отрицателен отговор.
81,99%

18,01%
да

не

Фиг. 16. Самооценка относно знания
за сборен евакуационен пункт
2. Използване на индивидуални и колективни средства за

защита
Един от основните способи за защита на населението при
възникване на бедствена ситуация е използването на средства за
защита.
Средствата за защита от поразяващите фактори на
бедствията представляват технически прибори, съоръжения,
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землени устройства, химични и биологични препарати. Делят се
на:
 Индивидуални средства за защита:
 средства за защита на лицето и дихателната система филтриращи и изолиращи противогази и др.;
 средства за защита на кожата;
 медицински

средства

за

защита

–

антидоти,

радиопротектори, ваксини, серуми;
 Колективни средства за защита – укрития и скривалища.
Индивидуалните средства за защита се съхраняват в
складовете на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ на територията на съответните области и
общини. При възникване на бедствена ситуация, по указания на
Постоянните областни или общински комисии тези средства се
раздават на населението от екипи на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“.
В Плана за защита при бедствия на област Стара Загора е
предвидено осигуряването на защитни средства на населението
да се извършва по план и разчет на кметовете на общини, както
и тяхното раздаване при необходимост. Констатирано е, че
общините не разполагат с индивидуални средства за защита на
населението от промишлени отровни вещества.
Самооценката на изследваните лица относно необходимите
знания

за

ефективността

и
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нуждата

от

употреба

на

индивидуални и колективни средства за защита при бедствия е
представена на Фиг. 16. Като напълно достатъчни оценяват
знанията си 47,52%, нуждаят се от допълнителни знания 45,65%
и нямат необходимите знания – 6,83%.
6,83%

47,52%

45,65%
да, напълно

да, отчасти

Фиг. 16. Самооценка относно знания за индивидуални
и колективни средства за защита

На въпроса „Наясно ли сте с правилата за избор на
подходящ за Вас противогаз и правилното му поставяне?“
повече от половината от респондентите – 52,17% отговарят, че
са изцяло наясно, 32,92% са запознати отчасти и 14,91% не са
наясно.
14,91%

52,17%

32,92%
да, напълно

да, отчасти

Фиг. 17. Самооценка относно знания за правилата на избор
и правилното поставяне на противогаз
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3. Познаване на сигналите за ранно предупреждение и

оповестяване при възникване на бедствия
Информиране на населението за възникнали бедствени
ситуации се извършва с решение на Постоянната комисия за
защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към
Министерския съвет, а в мащабите на областта и общината от
председателите на съответните постоянни комисии.
Основно задължение на ГД „ПБЗН“ е своевременното
оповестяване на населението в случаи на бедствена ситуация. За
целта на територията на страната е изградена и се поддържа в
готовност единна оповестителна система, която включва:
 сиренна система, осигуряваща акустическо покритие на
цялата територия на страната;
 национална разпръсквателна система на Българската
Национална телевизия, на Българското Национално радио, както
и районните радиопредаватели;
 местни радиотранслационни вьзли.
Освен това, в прилежащите зони на АЕЦ „Козлодуй” и на
обектите, работещи с промишлени отровни вещества, са
изградени локални системи за оповестяване.
Техническото състояние на националната оповестителна
система непрекъснато се следи от органите на ГД „ПБЗН“ и
Комитета по пощи и далекосъобщения.
44

Оповестяване на органите за управление, силите и
средствата и населението при възникване на бедствена ситуация
се

осъществява

посредством

сигналите

на

ГД

„ПБЗН“.

Придобиването на знания за различните видове сигнали за ранно
предупреждение и оповестяване е съществена превантивна
мярка за намаляване на последиците от възникнала бедствена
ситуация.
Анализът на данните от нашето проучване показва, че
36,96% от респондентите са напълно запознати със сигналите на
ГД „ПБЗН“. Повече от половината – 54,04% имат нужда от
допълнителни знания, а 9,01% нямат необходимите знания.
9,0%

36,96%

54,04%
да, напълно

да, отчасти

не

Фиг. 18. Самооценка относно знания за сигналите
за ранно предупреждение и оповестяване при бедствие

Резултати и обсъждане
 Знанията и уменията по основните способи за защита
при възникване на бедствена ситуация са от съществено
значение за ограничаване на въздействието на поразяващите
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фактори и спасяването на живота на хората, попаднали в
огнището на бедствието.
 Познаването

на

пътя

за

евакуация

и

сборния

евакуационен пункт са съществени елементи от евакуационните
мероприятия като способ за защита при бедствена ситуация.
Запознати с пътя и сборния пункт за евакуация, посочен в плана
за действие при бедствие на структурата, в която работят са поголямата част от респондентите. Сравнително малка група
(8,69%)

познават

пътя

за

евакуация,

но

не

знаят

местонахождението на сборния пункт.
 Основен

способ

за

защита

на

населението

при

възникване на бедствена ситуация е използването на средства за
защита.

Самооценката

на

изследваните

лица

относно

необходимите знания за ефективността и нуждата от употреба
на индивидуални и колективни средства за защита при
бедствени ситуации показва, че повече от половината се
нуждаят от допълнителни знания. Половината от респондентите
не са наясно с правилата за избор на подходящ противогаз и
правилното му поставяне.
 Придобиването на знания за различните видове сигнали
за ранно предупреждение и оповестяване е съществена
превантивна мярка за намаляване на последиците от възникнала
бедствена ситуация. Нашето проучване показва, че повече от
половината от респондентите – 54,04% имат нужда от
допълнителни знания, а 9,01% нямат такива.
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 Налице е необходимост от подобряване на знанията и
уменията за защита при бедствени ситуации чрез провеждане на
теоретични и тренировъчни обучения и повишаване на
ефективността на тези обучения.
IV. Придобити знания и умения за оказване на първа
медицинска помощ при възникване на бедствени ситуации.
Първата медицинска помощ включва мероприятия за
стабилизиране на основните жизнени функции и подготовка за
евакуация към болнично заведение. Оказва се основно във
фазата на изолация и във фазата на спасяване и е ситуирана в
огнището на поражение. От нейната ефективност зависят
последващите видове медицинска помощ, както и намаляването
на смъртността, на физическата и психична инвалидизация сред
пострадалото население.
Във фазата на изолация за оказването на първа медицинска
помощ в огнището на поражение преобладаващо значение имат
лицата с немедицинско образование – 75% от потенциалните
участници. Основната част от тях са държавни служители от
МВР от всички категории – 55,5%. Останалите 44,4 % са за
сметка на военнослужещи, случайни граждани, доброволци на
Българския Червен кръст

и водачи на моторни превозни

средства. В англоезичната литература те се означават с
понятието "first responder“. На български то може да се преведе
като "първият, отзовал се за помощ при бедствени ситуации".
Подходът при анализиране на потенциалните участници в
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оказването на първа медицинска помощ не претендира за
абсолютна изчерпателност и прецизност, но данните от него
показват значението на немедицинските специалисти. Този факт
се потвърждава и от проучване на спешната медицинска помощ
в САЩ. Делът на полицейските и противопожарните служби в
общата система на Спешни служби е 43,5%. Подобен подход
позволява да се определят на национално, областно и общинско
ниво целевите групи от "първите отзовали се за помощ" в района
на бедствието, които да бъдат обект на целенасочена политика –
нормативна,

образователна,

тренировъчна,

материално-

техническа.
При анализа на нормативните документи, касаещи първата
медицинска помощ при бедствени ситуации се установява
недостатъчна прецизност и липса на хармонизация между
отделните закони. Текстовете в Закона за здравето носят найобщ характер (чл. 114, 115 и 116) и по същество нямат
практическа стойност.

Законът за защита при бедствия не

диференцира видовете медицинска помощ при бедствени
ситуации. В чл. 19 се урежда оказването на медицинска помощ
при спешни състояния. В чл. 20, ал. 1, т. 4 изпълнението на
предходната задача се обвързва само и единствено с центровете
за спешна медицинска помощ и други лечебни и здравни
заведения. По същество се изключват значителна част от
участниците, които могат да се отзоват първи за оказване на
медицинска помощ във фазата на изолация.
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1. Практически компетенции за оказване на първа
медицинска помощ.
Оказването на ефективна и своевременна първа медицинска
помощ

изисква

владеенето

на

основни

практически

компетенции, със съществено значение сред които са:
 Изкуствено дишане;
 Непряк сърдечен масаж;
 Имобилизация на счупени крайници;
 Временно спиране на кръвотечение;
 Налагане на превръзки.
Самооценката на изследваните в нашето проучване лица по
отношение на компетенциите по оказване на първа медицинска
помощ е показана на Фиг. 19. Преобладаващо е мнението, че
липсват умения за извършване на изкуствено дишане (52,17%),
непряк сърдечен масаж (59,01%) и обездвижване на счупване
(53,11%). Прийомите за временно кръвоспиране смятат, че
владеят 54,35%, а начините за налагане на превръзка – 72,67%.
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53,11%

46,89%
45,65%

54,3%
27,33%

72,67%
59,01%

40,99%
52,17%

47,83%

Не

Да

Фиг. 19. Умения за извършване на основни мероприятия от обема на
ПМП

В нашето проучване направихме оценка на знанията и
уменията

на

изследваните

лица

по оказване

на

първа

медицинска помощ на пострадал при възникване на бедствена
ситуация.
На въпроса „Кой трябва да окаже първа медицинска помощ
на пострадали при бедствена ситуация?“ значителна част от
респондентите – 86,02%, са посочили правилния отговор –
„всяко

лице,

намиращо

се

на

мястото

на инцидента“.

Относителния дял на респондентите дали грешни отговори е
13,98%. Те смятат, че първа медицинска помощ се оказва само
от медицински лица (9,01%) или екипи на спешна медицинска
помощ (4,97%) след пристигането им.
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4,97%

9,01%

86,02%

всяко лице, намиращо се на
място

Фиг. 20. Кой трябва да окаже ПМП на пострадал при бедствие?

2. Знания и умения за извършване на изкуствено
дишане и сърдечен масаж.
Съгласно насоките за първа помощ и кардиопулмонална
ресусцитация (КПР) на Европейския съвет за ресусцитация
(ERC) и Американската асоциация по сърдечни заболявания
(AHA) за 2015 г. всеки оказващ помощ, трябва да проведе
гръдни компресии при пострадал със сърдечен арест. Особено
внимание се обръща на значението на високоефективните
гръдни компресии. Целта е да се осъществява дълбочина на
притискането от поне 5 см при честота около 100 компресии за
минута, да се изчака пълно разгъване на гръдната клетка след
компресията и да се сведат до минимум прекъсванията на
гръдните компресии. При липса на дишане се започва
изкуствено дишане „уста в уста“, „уста в нос“ или чрез апарат за
външно обдишване „АМБУ“ с честота 12 обдишвания в минута.
Съотношението компресия-вентилация при извършването на
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комбинирана КПР от един човек е 15-30/2, а от двама души – 1015/1.
Анализът на резултатите показва, че по отношение
честотата на извършване на компресии при непряк сърдечен
масаж 94,41% от респондентите дават грешен отговор: 59,32%
посочват 20-40 компресии в минута, а 35,09% – 50-70 компресии
в минута. Едва 5,59% отговарят правилно – 80-100 компресии в
минута.
5,59%

35,09%
59,32%

около 20-40 компресии/мин.
около 50-70 компресии/мин.
около 80-100 компресии/мин.

Фиг. 21. Знания за честотата на компресиите

при сърдечен масаж
При проверка на хипотезите с х2 – тестове се установява,
че има статистически значима зависимост между самооценката
за подготовката за извършване на непряк сърдечен масаж и
знанията за честотата, с която се извършват компресиите
(Р=0,046). Наблюдава се значимо несъответствие поради факта,
че едва 7,6% от респондентите, смятащи се за подготвени са
посочили правилната честота за извършване на извънгръдни
притискания.
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4,2%
7,6%
31,1%
40,9%
64,7%
51,5%
0%
20%
40%
60%
Имате ли необходимата подготовка за провеждане на
сърдечен масаж?

80%

не

да

Фиг. 22. Съпоставка между самооценката и наличните към момента
знания за извършване на сърдечен масаж

Повече от половината от респондентите са определили
правилната честота на извършване на изкуствено дишане –
54,66%. Грешни отговори са дали 45,34%.

7,76%

37,58

54,66
около 6 обдишвания/мин.
около 12 обдишвания/мин.
около 24 обдишвания/мин.

Фиг. 23. Знания за честотата на обдишване
при изкуствено дишане

Много висок е относителния дял на грешните отговори на
въпросите,
комбинирана

свързани
КПР.

с

правилата

Повече

от
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две

при

извършване

трети

(68,32%)

на
от

респондентите нямат необходимите знания за съотношението
компресия/вентилация при КПР, извършена от един човек.
Правилния отговор са дали 31,68%.
5,59%

31,68%
62,73%

10-20 компресии/1 обдишване
15-30 компресии/1 обдишване
20-40 компресии/2 обдишвания

Фиг. 24. Знания за съотношението компресия/вентилация
при КПР, извършена от един човек

Сходни са резултатите и по отношение на КПР, извършвана
от двама души: грешни отговори са дали 60,25% от
респондентите, а правилен – 39,75%.
17,7%

42,55%

39,75%
3-5 компресии/1 обдишване
10-15 компресии/1 обдишване
8-10 компресии/2 обдишвания

Фиг. 25. Знания за съотношението компресия/вентилация
при КПР, извършена от двама души
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3. Знания и умения за обездвижване на счупен крайник.
Важно мероприятие от обема на първата медицинска помощ
при бедствени ситуации е имобилизацията на фрактури.
Извършва се при счупвания на крайници (открити и закрити),
гръбначен стълб и таз. Имобилизация се налага и при обширни
наранявания на меки тъкани и обширни изгаряния.
Имобилизацията намалява болевото дразнение, рискът от
разкъсване

на

кръвоносни

съдове,

мастна

емболия

и

допълнително разместване на счупените кости.
Обездвижване при фрактура на крайниците може да се
извърши по два начина:
 Обездвижване, при което се използват обездвижващи
средства – стандартни шини, триъгълни кърпи, подръчни
средства.
 Обездвижване, при което не се използват твърди
обездвижващи средства –

горния крайник се прикрепя към

гръдния кош, свит под прав ъгъл в лакетната става; долният
увреден крайник се прикрепя към здравия с различни видове
меки превръзки. Този начин не е достатъчно ефективен.
Стриктно се спазват изискванията към обездвижването:
обездвижват се две съседни стави; използват се подплатени
средства; осигурява се добро фиксиране на крайника без да се
засягат важни функции.
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При установено счупване в рамките на обема на първата
медицинска помощ в никакъв случай не се прави опит за
наместване на счупените кости. Когато се касае за открита
фрактура и в раната се показват костни фрагменти се прави
стерилна превръзка и имобилизация.
Резултатите показват, че по-голямата част от изследваните
лица – 90,68% са наясно, че при наличие на фрактура не се прави
наместване, а директно се имобилизира увредения крайник.
Грешен отговор посочват 9,32%.
100%
80%

90,68%

60%
40%

9,32%

20%
0%
наместване и
обездвижване

само обездвижване

Фиг. 26. Знания за оказване на ПМПпри пострадал
с фрактура на крайник

Резултати и обсъждане
 При анализа на нормативните документи, касаещи

първата медицинска помощ при бедствени ситуации се
установява недостатъчна прецизност и липса на хармонизация
между отделните закони.
 Преобладаващо е мнението, че липсват умения за

извършване на изкуствено дишане (52,17%), непряк сърдечен
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масаж (59,01%) и обездвижване при счупване (53,11%).
Прийомите за временно кръвоспиране владеят 54,35%, а
начините за налагане на превръзка – 72,67%.
 Голям процент от изследваните лица (94,41%) нямат
нужните знания по отношение на честотата на извършване на
компресии при непряк сърдечен масаж.
 Сравнително висок е относителния дял на респондентите
(45,34%), които нямат нужните знания за честотата на
обдишванията при извършване на изкуствено дишане.
 Много висок е относителния дял на грешните отговори
на въпросите, свързани с правилата при извършване на
комбинирана КПР от един човек и от двама души.
V. Източници за придобиване на знания и умения за защита
и оказване на първа медицинска помощ при бедствени
ситуации.
Сред възможните източници на знания и умения за действие
при

бедствени

ситуации,

изследваните

лица

дават

предпочитания на „обучителни курсове“ – 74,22%. На второ
място са ефирните и печатни медии – 43,17%, на трето място е
ползването на интернет – 19,88%.
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80,12%
19,88%
56,83%
43,17%
25,78%
74,22%

0%

50%

100%
не

да

Фиг. 27. Източници на знания и умения за действие при бедствени
ситуации

Съгласно Чл. 14, ал. 1, 3 от Закона за защита при бедствия
органите на изпълнителната власт, другите държавни органи и
населението се обучават за защита при бедствени ситуации.
Органите на изпълнителната власт организират обучение на
служителите от подчинените им звена, служби и други
оперативни структури за изпълнение на дейности по защитата.
Според Чл. 35 и Чл. 36 от ЗЗБ работодателите са задължени да
изготвят План за защита при бедствие/Авариен план, да
запознаят работещите със задълженията им, произтичащи от
него и да организират и документират провеждането на
обучение и тренировки на работещите по защита при бедствени
ситуации.
Според 46,89% от изследваните лица, често се организират
обучителни курсове и други мероприятия за придобиване на
знания и умения за защита при бедствия в структурата, в която
работят. Немалък е процентът на тези, които смятат, че
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курсовете се провеждат рядко – 38,82%. За 14,29% обучителни
курсове не се провеждат.
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14,29 %
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да, рядко
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Фиг. 28. Организират ли се обучителни курсове за придобиване на
знания и умения за действие при бедствена ситуация

На въпроса относно участие на всеки един от респондентите
в обучителни курсове за защита при бедствени ситуации 71,12%
отговарят положително. Близо една трета – 28,88% дават
отрицателен отговор.
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Фиг. 29. Участие в обучителни курсове за защита при бедствия

При изследване на зависимостта между участието в
обучителни курсове за защита при бедствени ситуации и
знанията

за

ефективността

и
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нуждата

от

употреба

на

индивидуални и колективни средства за защита чрез х2–тестове
точният критерий на Фишер показва, че има статистически
значима зависимост (Р<0,0001).
Табл. 1. Зависимост между участието в обучителни курсове и знанията
за средствата за защита при бедствия
Имате ли необходимите знания за
ефективността и нуждата от
употреба на индивидуални и
колективни средства за защита при
бедствия?

Участие в обучителни
курсове за защита при
бедствия
Да

Не

Да, напълно

58,1 %

21,5 %

Да, отчасти

39,7 %

60,2 %

Не

2,2 %

18,3 %

Повече от половината от изследваните лица, обучавани за
защита при бедствени ситуации (58,1%) смятат, че имат
необходимите знания за ефективността и нуждата от употреба
на индивидуални и колективни средства за защита.
Установява се статистически значима зависимост и между
участието в обучителни курсове и знанията за правилата за
избор на подходящ противогаз и правилното му поставяне
(Р=0,058). Процентът на респондентите, които нямат знания и не
са участвали в обучителни курсове е значимо по-голям (30,1%)
от този процент при обучените (8,7%).
Точният тест на Фишер показва, че има статистически
значима зависимост между познаването на сигналите на
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гражданска защита и участието в обучителни курсове за
подготовка за действие при бедствени ситуации (Р<0,0001).
Респондентите, участвали в обучителни курсове имат по-добри
познания в сравнение с непреминалите обучение. На съмнение
се поставя въпроса за ефективността на курсовете, тъй като
половината от обучените изследвани лица само отчасти познават
сигналите на гражданска защита.
Табл. 2. Зависимост между участието в обучителни курсове и
знаниятаза сигналите за ранно предупреждение и оповестяване при
бедствия
Запознати ли сте със сигналите за
ранно предупреждение и
оповестяване при възникване на
бедствия?

Участие в обучителни
курсове за подготовка за
действие при бедствие
Да

Не

Да, напълно

45,4%

16,1%

Да, отчасти

50,7%

62,4%

Не

3,9%

21,5%

Ефективността на първата медицинска помощ е обратно
пропорционална на времето. Оказана в първия час, процентът на
оцеляване е 90%, в следващите часове до 80% и за 1-2
денонощия – до 37%. Необходимо условие за постигане на
голям процент на оцеляване е предварителната подготовка и
обучение на населението по първа медицинска помощ на
пострадали при бедствени ситуации. При липса на такава
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подготовка 50% от жертвите се дължат на неправилно
поведение.
На въпроса „Участвали ли сте досега в обучителни курсове
за

оказване на първа медицинска

помощ?“ 71,74%

от

респондентите отговарят положително, а 28,26% – отрицателно.
80%
71,74%

60%
40%

20%

28,26%

0%

да

не

Фиг. 30. Участие в обучителни курсове
за оказване на ПМП при бедствия

По-голямата част от изследваните лица (84,16%) съобщават,
че не са оказвали първа медицинска помощ досега. На 15,84%
им се е налагало да извършват определен обем мероприятия.

Не
84,16%

Да
15,84%

Фиг. 31. Налагало ли Ви се е да оказвате ПМП на пострадал?
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Резултати и обсъждане
 Основни източници на знания и умения за действие при

бедствени ситуации са обучителните курсове.
 Съгласно Закона за защита при бедствия органите на
изпълнителната власт, другите държавни органи и населението
се обучават за защита при бедствени ситуации. Органите на
изпълнителната власт организират обучение на служителите от
подчинените им звена, служби и други оперативни структури за
изпълнение на дейности по защитата.
 Според половината от изследваните лица (53,11%)
обучителни курсове и други мероприятия за придобиване на
знания и умения за защита при бедствени ситуации в
структурата, в която работят се организират рядко – 38,82% или
не се провеждат 14,29%. По-голямата част от респондентите
(71,12%) са участвали в обучителни курсове.
 Повече от половината от изследваните лица, обучавани
за защита при бедствени ситуации (58,1%) смятат, че имат
необходимите знания за ефективността и нуждата от употреба
на индивидуални и колективни средства за защита. Половината
от обучените изследвани лица (50,7%) само отчасти познават
сигналите на гражданска защита за ранно предупреждение и
оповестяване при бедствени ситуации.
 Значителен е относителния дял на респондентите, които
са участвали в обучителни курсове за оказване на ПМП на
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пострадал при бедствени ситуации (71,74%), но на малка част се
е налагало да оказват такава в действителност (15,84%).
VI. Нагласи и отношение към повишаване на знанията и
уменията за защита при бедствени ситуации и оказване на
първа медицинска помощ в огнище на поражение.
При изследване на отношението към повишаване знанията и
уменията за защита и оказване на първа медицинска помощ при
бедствени ситуации, въпросите, които се поставиха на всяко от
изследваните лица са: „Считате ли, че имате необходимите
знания и умения за защита при бедствени ситуации?“ и „Според
Вас, умеете ли да оказвате първа медицинска помощ на
пострадал?“.
Отговорите на първия въпрос имат следното разпределение:
23,6% считат, че владеят напълно необходимите знания и
умения; 65,53% определят знанията и уменията си като
недостатъчни; 10,87% - нямат необходимите знания и умения.
23,60%

10,87%

65,53%
да, напълно

да, отчасти

не

Фиг. 32. Считате ли, че имате необходимите знания и
умения за защита при бедствие?
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Самооценката на изследваните лица по този въпрос показва,
че има статистически значима разлика по пол чрез Fisher's Exact
Test (Р=0,002). Жените в значително по-голям процент считат, че
имат необходимите знания и умения за защита при бедствени
ситуации.
При по-подробен анализ на изследваната зависимост се
установява, че няма статистически значима зависимост между
самооценката на респондентите и пол при отговорите „да,
напълно” и „да, отчасти” (Р=0,385). Предвид този факт, според
честотите на отговори могат да се формират две групи: 1.
Отговори „да, напълно“ и „да, отчасти“ и 2. Отговор „не“. В
първата група отговорите не се различават статистически
значимо по пол в популацията, от която е направена извадката.
Статистически значимата разлика по пол се дължи на отговор
„не”. Процентът на този отговор при мъжете е значимо по-голям
(19,3%) от този процент при жените (6,6%).
19,3%

Не

6,6%
62,4%
67,1%

Да,
отчасти
18,3%
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26,3%
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Фиг. 33. Самооценка на знанията и уменията за защита при бедствия
спрямо пола
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Точният критерий на Фишер показва, че има статистически
значима зависимост между самооценката на респондентите за
знанията и уменията им за защита и наличните към момента на
анкетиране знания и умения за:
 сигналите за ранно предупреждение и оповестяване при
възникване на бедствени ситуации (Р<0,0001);
 ефективността

и

необходимостта

от

употреба

на

индивидуални и колективни средства за защита (Р<0,0001);
 правилата за избор на противогаз и правилното му
поставяне (Р<0,0001);
 пътя и сборния пункт за евакуация (Р<0,0001).
Наблюдава се значимо съответствие между самооценката и
наличните знания и умения на респондентите по всички
посочени елементи за защита. Процентът на несъвпадение
варира от 0,1 до 6,6%.
Установява се статистически значима зависимост между
самооценката на респондентите за знанията и уменията им за
защита и източниците за придобиване на тези знания и умения
(Р<0,0001 за обучителни курсове, Р=0,006 за медии). За голям
процент от изследваните лица посочили, че имат необходимите
знания и умения (94,7%) основен източник за придобиването им
са обучителните курсове. Медиите като източник на знания и
умения са посочени от респонденти, които смятат, че нямат
необходимата подготовка (68,6%).
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Точният критерий на Фишер показва, че има статистически
значима зависимост между самооценката на респондентите за
знанията и уменията им за защита и начините, по които трябва
да се придобиват повече такива знания (Р=0,006 за обучителни
курсове, Р=0,003 за брошури, листовки).
Обучителните

курсове

заемат

водещо

място

сред

предпочитаните начини за придобиване на знания и умения. По
отношение на отговора „брошури и листовки“ се формират две
групи: първата група включва респондентите, които смятат, че
са напълно подготвени за защита при бедствия; втората група
включва отчасти подготвените и неподготвените респонденти.
В първата група се установява статистически значима
разлика като процентът на положителните отговори е значимо
по-малък (25,0%) от този процент при втората група (45% и
51,4%).
Табл. 3. Зависимост между самооценката на знанията и уменията за
защита и предпочитаните източници за придобиване на знания и
умения
По какъв начин трябва
да придобиете повече
знания и умения за
защита при бедствия?

Считате ли, че имате
необходимите знания и умения за
защита при бедствия?
Да,
напълно

Да,
отчасти

Не

Обучителни курсове

92,1%

80,1%

68,6%

Брошури, листовки

25,0%

45,0%

51,4%
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Сходни са и резултатите от анализа на въпроса „Според Вас,
умеете ли да оказвате първа медицинска помощ на пострадал?“:
като недостатъчни са оценили знанията и уменията си 68,94%,
напълно достатъчни – 22,67%, нямат знания и умения – 8,39%.
8,4%

22,7%

68,9%
да, напълно

да, отчасти

не

Фиг. 34. Считате ли, че имате необходимите знания и уменияза
оказване на ПМП на пострадал при бедствие?

При изследването на зависимостта между самооценката на
уменията за оказване на ПМП и разпределението по пол точният
критерий на Фишер показва, че има статистически значима
разлика (Р<0,0001). Такава не се установява при отговорите „да,
напълно” и „да, отчасти” (Р=0,381).
Според честотите на отговори могат да се формират две
групи: 1. Отговори „да, напълно“ и „да, отчасти“ и 2. Отговор
„не“. В първата група отговорите не се различават статистически
значимо по пол в популацията, от която е направена извадката.
Статистически значимата разлика по пол се дължи на отговор
„не”. Процентът на този отговор при мъжете е значимо по-голям
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(17,4%) от този процент при жените (3,8%). Жените в
значително по-голям процент считат, че имат необходимите
умения за оказване на ПМП на пострадал при бедствени
ситуации.
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Фиг. 35. Самооценка на знанията и уменията за оказване на ПМП на
пострадал при бедствия спрямо пола

Самооценката на уменията на респондентите за оказване на
ПМП и участието им в обучителни курсове за оказването й е
разгледана на Табл. 4.
Табл. 4. Зависимост между самооценката на уменията за оказване на
ПМП и участието в обучителни курсове за оказването й
Участвали ли сте досега в
обучителни курсове за
оказване на ПМП?

Умеете ли да оказвате ПМП на
пострадал?
Да,
напълно

Да,
отчасти

Не

Да

80,8%

73,4%

33,3%

Не

19,2%

26,6%

66,7%
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Установява се статистически значима зависимост между
отговорите

на

двата

въпроса

(Р<0,0001).

Статистически

значимата разлика се дължи на отговор „Не“ на въпроса „Умеете
ли да оказвате ПМП на пострадал?“ при респондентите, които не
са участвали в обучителни курсове. Процентът на тези отговори
е значимо по-голям (66,7%) от процента на отговорите „Да,
напълно“ и „Да, отчасти“ (19,2% и 26,6%).
Изследваните лица, които се смятат за напълно подготвени
да оказват ПМП посочват правилния отговор на въпроса „Кой
трябва да окаже ПМП на пострадал при бедствие?“ (94,5%).
Значителен е процента на отговорилите правилно, които се
смятат за отчасти подготвени (85,1%) и неподготвени (70,4%).
Табл. 5. Зависимост между самооценката на уменията за оказване на
ПМП и знанията за това, кой трябва да я оказва
Кой трябва да окаже ПМП на
пострадал при бедствие?

Умеете ли да оказвате ПМП
на пострадал?

Всяко лице, намиращо се на
мястото на инцидента
Само медицински лица
Екипи на спешна помощ, след
пристигането им

Да,
напълно

Да,
отчасти

Не

94,5%

85,1%

70,4%

4,1%

9,5%

18,5%

1,4%

5,4%

11,1%

Точният критерий на Фишер показва, че има статистически
значима зависимост между самооценката на уменията за
оказване на ПМП и знанията за извършване на кардиопулмонална ресусцитация от двама души (Р=0,015). Половината
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от напълно подготвените респонденти посочват правилния
отговор (50,8%).
Табл. 6. Зависимост между самооценката на уменията за оказване на
ПМП и знанията за извършване на КПР от двама души
При извършване на изкуствено
дишане и сърдечен масаж от
двама души се редуват:

Умеете ли да оказвате ПМП
на пострадал?
Да,
напълно

Да,
отчасти

30,1%

46,4%

44,4%

10-15 компресии/1 обдишване

50,7%

38,3%

22,2%

8-10 компресии/2 обдишвания

19,2%

15,3%

33,3%

3-5 компресии/1 обдишване

Не

От нашето социологическо проучване става ясно, че поголямата част от изследваните лица имат положителна нагласа
относно повишаването на знанията и уменията им за защита и
действие при бедствени ситуации. Обучението трябва да бъде
регламентирано като задължително за цялото население за
66,77% от респондентите, по желание – за 32,92% и едва 0,31%
не смятат провеждането му за необходимо.
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0,31%

32,92%

66,77%
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да, по желание
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Фиг. 36. Нагласа за повишаване на знанията и уменията за защита

Резултати и обсъждане
 Повече от половината от изследваните лица (65,53%)
определят знанията и уменията си за защита при бедствени
ситуации като недостатъчни, 10,87% - нямат необходимите
знания и умения. Процентът на мъжете отговорили, че нямат
необходимите знания (19,3%) е значимо по-голям от този на
жените (6,6%).
 Наблюдава се значимо съответствие между самооценката
и наличните знания и умения на респондентите по всички
елементи и способи за защита – път и сборен пункт за евакуация,
сигнали

за ранно предупреждение и оповестяване при

възникване на бедствия, ефективност и нужда от употреба на
индивидуални и колективни средства за защита, правила за
избор на противогаз и правилното му поставяне.
 За голям процент от изследваните лица посочили, че
имат необходимите знания и умения за защита (94,7%) основен
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източник за придобиването им са обучителните курсове.
Обучителните

курсове

заемат

водещо

място

сред

предпочитаните начини за придобиване на знания и умения.
 Повече от половината от изследваните лица (68,94%)
определят знанията и уменията си за оказване на ПМП на
посрадал при бедствие като недостатъчни, 8,39% - нямат
необходимите знания и умения. Жените в значително по-голям
процент считат, че имат необходимите знания и умения в
сравнение с мъжете.
 Голям процент от изследваните лица (80,8%) посочили,
че имат необходимите знания и умения за оказване на ПМП на
посрадал при бедствена ситуация са участвали в обучителни
курсове за оказването й. Липса на знания и умения като
самооценка посочват респондентите, които не са преминали
обучение (66,7%).
 Наблюдава се значимо съответствие между самооценката
и наличните знания и умения на респондентите за това кой
трябва да окаже ПМП на пострадал при бедствие. Близо
половината от напълно подготвените респонденти (49,3%) нямат
необходимите знания за извършване на кардио-пулмонална
ресусцитация от двама души.
 Изследваните лица имат положителна нагласа относно
повишаването на знанията и уменията за защита и действие при
бедствена ситуация – за

66,77% обучението трябва да бъде

73

задължително за цялото население, за 32,92% – по желание и
едва 0,31% не смятат провеждането му за необходимо.
VII. Готовност за участие в групи за действие на работното
място и доброволчески отряди за провеждане на спасителни
мероприятия и оказване на първа медицинска помощ при
бедствени ситуации.
В Глава III на Закона за здравословни и безопасни условия
на труд (ЗЗБУТ) и в глава XIII на Кодекса на труда
законодателят

регламентира задълженията на работодателя

относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на
труд, част от които касаят подготовката за действие при
бедствени ситуации:
 да вземе мерки за предотвратяване на вредните
последици в случаи на бедствие съобразно спецификата на
дейността и големината на предприятието, като осигурява
организация за ликвидиране на опасността, за оказване на първа
помощ, за противопожарна охрана и условия за евакуация на
работниците и служителите;
 да

определи

работници

и

служители,

които

ще

извършват дейности по осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд, първа помощ, борба с пожарите и
евакуация на работниците;
 да планира и организира обучението на работниците и
служителите по здравословните и безопасни условия на труд.
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Предвид гореизложеното, в нашето проучване зададохме
въпроса дали изследваните лица вземат участие в групи за
действие. Сравнително по-висок е относителния дял на
респондентите, които не участват – 57,45%. Процентът на
включените в такива групи е 42,55%.
Не
57,45%

Да
42,55%

Фиг. 37. Участие в групи за действие при бедствия

Точният критерий на Фишер показва, че има статистически
значима зависимост между участието на респондентите в групи
за действие при бедствия и самооценката на респондентите за
знанията и уменията им за защита, включващи:
 сигналите за ранно предупреждение и оповестяване при
възникване на бедствия (Р<0,0001);
 ефективността

и

необходимостта

от

употреба

на

индивидуални и колективни средства за защита (Р<0,0001);
 правилата за избор на противогаз и правилното му
поставяне (Р<0,0001);
 пътя за евакуация (Р<0,011);
 сборния пункт за евакуация (Р=0,012).
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Значителен процент от изследваните лица, които участват в
групи за действие имат висока самооценка за знанията и
уменията си по всички посочени елементи за защита. По
отношение на пътя и сборния пункт за евакуация голяма част от
респондентите, които не участват в такива групи също имат
висока самооценка.
Табл. 7. Зависимост между участието в групи за действие при бедствия
и знанията за способите за защита
Участвате ли в
Имам необходимите знания и умения за:
групи за
действие при
бедствия?
Да
Не
50,4%
27,0%
сигналите за ранно предупреждение и
оповестяване
ефективността и нуждата от употреба на
индивидуални и колективни средства за
защита

80,3%

23,2%

правилата за избор на противогаз и
правилното му поставяне

75,9%

34,6%

пътя за евакуация

95,6%

87,0%

сборния пункт за евакуация

88,3%

77,3%

Поставихме си за цел да изследваме компетенциите по
оказване на ПМП на респондентите, участващи в групи за
действие при бедствия. Установи се статистически значима
зависимост между участието в групи за действие при бедствени
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ситуации и знанията и уменията за оказване на ПМП, които
включват:
 честота на обдишване при извършване на изкуствено
дишане (Р<0,0001);
 честота на извънгръдни притискания при сърдечен масаж
(Р<0,0001);
 кардио-пулмонална

ресусцитация

от

един

човек

ресусцитация

от

двама

души

(Р=0,011);
 кардио-пулмонална
(Р=0,024).
Изследваните

лица

имат

най-висока

степен

на

компетентност по отношение на честотата на обдишване при
извършване на изкуствено дишане (67,9% от участващите в
групи

за

действие).

Липсват

знания

за

честотата

на

извънгръдните притискания при сърдечен масаж – едва 2,2% от
участващите в групи за действие посочват верния отговор.
Сравнително нисък е процентът на респондентите, които знаят
как се извършва кардио-пулмонална ресусцитация от един човек
(23,4%) и от двама души (43,8%).
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Табл. 8. Зависимост между участието в групи задействие при бедствия
и уменията за оказване на ПМП на пострадал при бедствия

Посочили правилния отговор за:

Участвате ли в
групи за действие
при бедствия?
Да
67,9%

Не
44,9%

2,2%

8,1%

кардио-пулмонална ресусцитация от един
човек

23,4%

37,8%

кардио-пулмонална ресусцитация от
двама души

43,8%

36,8%

честота на обдишване при извършване на
изкуствено дишане
честота на извънгръдни притискания при
сърдечен масаж

В периода 2012-2014 г. Българският червен кръст провежда
социологическо изследване „Нови аспекти на доброволчеството
– проучване на нагласите сред действащи доброволци в
България“ в рамките на проект „Легитимност чрез видимост,
знания и споделени ресурси“. В проучването е предложен набор
от често срещани доброволчески дейности с цел да се отсеят
онези, които се възприемат като присъщи на доброволческата
дейност. Най-разпознаваемата сред тях, посочена от 93% от
изследваните 2943 доброволци е подпомагането на пострадали
хора при бедствени ситуации. Ценности и умения предопределят
избора на доброволческата инициатива, в която доброволците
желаят да се включат. За две трети от респондентите
съвпадението на каузата с личния светогледен модел е от най78

съществено значение. Към него се надгражда и интуитивното
усещане за стойността на личния принос, без да се пренебрегва
рационалната самооценка на знания, умения и опит. Найсъществената причина за малкият брой доброволци в страната е
„отчуждението и липсата на съпричастност между хората“.
Икономически фактори като бедност, безработица, имат помалка тежест спрямо социалните и ценностните.
Половина от респондентите в нашето проучване – 51,24%
задължително биха се включили в доброволчески екипи за
провеждане на спасителни мероприятия и оказване на първа
медицинска

помощ

при

бедствена

ситуация.

„Да,

при

определени обстоятелства“ отговарят 41,61%. Няма да се
включат в доброволческа дейност 6,21%.
60
50
40

51,24%
41,61%

30
20
6,21%

10

0,93%

0

да задължително
да, при определени обстоятелства
не

друго мнение

Фиг. 38. Нагласа за включване в доброволчески екипи
при възникване на бедствена ситуация

При проверка на хипотезите с х2-тестове (Pearson ChiSquare, Fisher's Exact Test) се установява статистически значима
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зависимост между нагласата за включване в доброволчески
екипи и пол (r=0,003, Р=0,002).
Точният критерий на Фишер показва, че има статистически
значима зависимост при включване само на отговорите „да,
задължително“ и „да, при определени обстоятелства (Р=0,024).
Няма статистически значима зависимост при включване на
останалите отговори (Р=1,000).
Изследваните лица от женски пол проявяват по-голяма
готовност задължително и без допълнителни условия да се
включат в доброволчески екипи за провеждане на спасителни
мероприятия и оказване на ПМП при бедствени ситуации.
Мъжете биха участвали, но при определени обстоятелства.
Сравнително малък е процента на респондентите, които не
желаят да се включат в доброволчески екипи и при двата пола.
0%

20%

40%

60%

11,0%

Няма да се включа

3,8%
47,7%

Ще се включа при определени
обстоятелства

38,5%
39,4%

Задължително ще се включа

57,3%

мъж

жена

Фиг. 39. Зависимост между нагласата за включване в доброволчески
екипи и пол

При изследване на нагласата за участие в доброволчески
екипи установихме, че има статистически значима зависимост
по отношение на участието в групи за действие при бедствия
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(Р<0,0001). Тази зависимост касае отговорите на респондентите,
които задължително биха се включили в доброволчески екипи за
провеждане на спасителни мероприятия и оказване на ПМП при
бедствени ситуации. Значимо по-голям е

процентът на

участниците в групи за действие, които биха станали
доброволци

(79,6%),

в

сравнение

с

този

процент

при

неучастващите в групи за действие (30,3%).
Табл. 9. Зависимост между участието в групи за действие при бедствия
и нагласата за участие в доброволчески екипи
Бихте ли се включили в доброволчески
екипи за провеждане на спасителни
мероприятия и оказване на ПМП при
бедствие?

Участвате ли в
групи за действие
при бедствия?

Да, задължително

Да
79,6%

Не
30,3%

Да, при определени обстоятелства

19,0%

58,4%

Не

1,5%

9,7%

Резултати и обсъждане
 В РБългария съществуват законодателни разпоредби, в
които работодателя се задължава да инициира и организира
подготовката на работниците и служителите за действие при
възникване

на

бедствени

ситуации.

Регламента

изисква

сформирането на групи за действие при бедствия.
 Значителен процент от изследваните

лица, които

участват в групи за действие имат висока самооценка за
знанията и уменията си по всички посочени способи за защита.
По отношение на пътя и сборния пункт за евакуация голяма част
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от респондентите, които не участват в такива групи също имат
висока самооценка.
 Анализът на данни относно компетенциите по оказване
на ПМП на респондентите, участващи в групи за действие при
бедствия показва, че изследваните лица имат най-висока степен
на компетентност по отношение на честотата на обдишване при
извършване на изкуствено дишане (67,9% от участващите в
групи за действие пи бедствия). Липсват знания за честотата на
извънгръдните притискания при сърдечен масаж – едва 2,2% от
участващите в групи за действие посочват верния отговор.
Сравнително нисък е процентът на респондентите, които знаят
как се извършва кардио-пулмонална ресусцитация от един човек
(23,4%) и от двама души (43,8%).
 Нагласата за задължително включване в доброволчески
екипи е застъпена при 51,24% от респондентите. Сравнително
висок процент биха се включили при определени обстоятелства
(41,61%). Жените проявяват по-голяма готовност задължително
и без допълнителни условия да се включат в доброволчески
екипи за провеждане на спасителни мероприятия и оказване на
ПМП при бедствени ситуации. Мъжете биха участвали, но при
определени обстоятелства.
 Значимо по-голям е процентът на участниците в групи за
действие при бедствия, които биха станали доброволци (79,6%),
в сравнение с този процент при неучастващите в групи за
действие при бедствия (30,3%).
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ИЗВОДИ
1. Анализът на резултатите от анкетното проучване сред
работещите в различни сфери на националното стопанство в
област Стара Загора показва недостатъчна информираност на
населението за риска от възникване на бедствени ситуации, като
повече от 50% посочват, че съществува малък риск от
възникване на природни бедствия и още по-нисък риск от
възникване на антропогенни катастрофи – 73,91%.
2. Недостатъчни са придобитите знания и умения за защита
при

възникване

на

бедствени

ситуации

(36,96%

от

респондентите са запознати със сигналите на ГД „ПБЗН“ за
ранно

предупреждение

и

оповестяване,

47,52%

имат

необходимите знания за използване на индивидуални и
колективни средства за защита при бедствени ситуации).
3. При повече от 50% от респондентите липсват умения за
оказване на първа медицинска помощ (първична реанимация на
дишане и кръвообръщение – 59,01%, временно кръвоспиране –
54,53%, имобилизация на счупен крайник – 53,11% и др.).
4. Като основен източник за придобиване на знания и
умения за действие при бедствени ситуации анкетираните
посочват обучителните курсове (71,12%).
5. Почти всички анкетирани са с нагласа за необходимост
от повишаване на знанията и уменията за защита при бедствени
ситуации като 66,77% смятат, че обучението трябва да бъде
83

задължително, 32,92% - по желание и едва 0,31% не смятат
провеждането му за необходимо.
6. За подобряване не само на теоретичната, но и на
практическата подготовка над 51,24% от респондентите имат
готовност за участие в групи за действие на работното си място
или в доброволчески отряди.
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ПРИНОСИ

I. Научно - теоретични приноси:
1. За първи път в област Стара Загора е проведено проучване
и анализиране на готовността на населението за защита и
оказване на първа медицинска помощ при бедствени ситуации.
2. За първи път е направено обобщение и анализ на
съвременните политики на Европейския съюз и РБългария по
проблемите за защитата на населението.
3. За първи път в РБългария е направено обобщение и анализ
на Българското и Европейското законодателство по защитата и
оказването на първа медицинска помощ при бедствени
ситуации.
II. Научно - практически приноси:
1. Проучени и анализирани са знанията на работещите в

различни сфери на националното стопанство в област Стара
Загора за най-рисковите природни и антропогенни катастрофи.
2. Изследвани са знанията и уменията за защита и оказване

на ПМП при бедствени ситуации.
3. Проучени са нагласите и възможностите за подобряване на

знанията и уменията за защита и оказване на ПМП при
бедствени ситуации и участие в доброволчески формирования.
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III. Научно - приложни приноси:
1. Изработен е Алгоритъм за поведение и действие по

защитата на населението при земетресение, наводнение и пожар
в област Стара Загора.
2. Изработени са брошури за обучение на населението за

защита при земетресение, наводнение и пожар в област Стара
Загора.
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ПРЕПОРЪКИ

1. Към МЗ:
 Създаване на подходяща нормативна база за регламентиране
на организацията и оказването на ПМП при бедствени ситуации
от населението.
2. Към МОН:
 Изработване и утвърждаване на задължителни програми за
обучение на студентите от Висшите училища за поведение и
действие при възникване на бедствени ситуации.
3. Към ГД „ПБЗН“:
 Разработване на тематични курсове и провеждане на
тренировъчни занятия за обучение на населението по защита и
оказване на ПМП при бедствени ситуации.
4. Към областното и общинско ръководства:
 Да се повиши активността и участието им при подготовката и
обучението на населението за защита и оказване на ПМП при
бедствени ситуации.
5. Към работодателите:
 Да създадат добри практики в обучението на работниците и
служителите в различните сфери на националното стопанство по
защитата и оказването на ПМП с необходимата ефективност и
постоянство.
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Abstract
Introduction: The readiness of the population for behaving, action
and providing first aid in emergency situations is essential in order to
reduce the risk to people’s lives and health. The good preparation
guaranties an effective reaction for protection and help of the injured
people.
Goal: Research and analysis of the willingness of the population to
provide protection and first aid in emergency situations in the region
of Stara Zagora.
Tasks:
1. To examine and analyze the riskiest natural and anthropogenic
emergencies in Stara Zagora according to respondents.
2. To study and analyze the willingness of workers in various
fields of natural economy for protection in emergencies in Stara
Zagora.
3. To investigate and analyze the skills of people who work in
various fields of national economy to provide first aid in emergency
situations in the region of Stara Zagora.
4. To explore the motivation and opportunities to improve their
knowledge and skills for actions in terms of different emergency
situations.
5. To study and analyze the need of maintenance and enhancement
of the knowledge and skills to react in cases of emergencies in Stara
Zagora.
Methodology: An empirical study by direct individuals and group
study of 322 employees in various fields of national economy in
Stara Zagora. The study was conducted in the period JanuaryDecember 2014. Places of the study are enterprises and companies
from various industries in Stara Zagora, some of which are included
in the list of sites with critical infrastructure in Republic of Bulgaria.
Respondents have been working in the fields of energy, construction,
engineering, manufacturing rubber products and concrete structures.
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Results and discussion: In the region of Stara Zagora there is a
possible occurrence of various types of disasters that could cause
significant losses of human and material resources. The most
complicated situation in the field is created when devastating
earthquakes and accidents in the nuclear power station happen to
occur. The largest relative part is of the respondents who say that
there is a little risk of occurrence of natural disasters. The majority of
the respondents indicated that there is no risk of occurrence of
anthropogenic disasters, military actions-82.92%; radiation
accidents-73.91%; terrorism-56.21%; major chemical accidents40.68%; epidemics-32.92%.
The knowledge and skills for protection in emergency situations
have been studied. More than half of the respondents need additional
knowledge about the effectiveness and the need of use of personal
and collective protective means (52.28%) and the types of alerts
showing an early warning and alert (63.04%). Familiar with the road
and the meeting point in case of evacuation referred to the action plan
for disasters of the structure, they work in, are the majority of the
respondents (90.68%).
Analysis of the study results of the people’s skills to provide
first aid, showed that more than half of the respondents lacked the
skills to perform artificial respiration (52.17%), indirect heart
massage (59.01%) and immobilization in case of fracture (53.11%).
The practices for temporarily stop bleeding possess 54.35%, and
ways to impose dressings -72.67%.
The main sources of knowledge and skills for dealing with
disastrous situations mentioned by the respondents were the training
courses. From our survey it is clear that respondents have a positive
attitude on improving the knowledge and skills for actions during
emergency situations (99.69%) and participation in volunteer squads
(92.85%).
Conclusion: The analysis of the results of the survey among workers
in different fields of national economy in Stara Zagora shows
insufficient awareness of the population about the risks of disastrous
situations. The acquired knowledge and skills for protection in case
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of emergencies have been insufficient. More than 50 % of the
respondents lacked the skills to provide first aid. Almost all the
respondents have an attitude of need to increase their knowledge and
skills for protection during emergency situations and their
willingness to participate in volunteer squads.
The contributions of the dissertacion are as follows: For the first
time in Stara Zagora a survey and analysis of the readiness of the
population for protection and to provide first aid during emergency
situations have been conducted. An algorithm for behavior and action
in defense of the population during earthquakes, floods and fires in
Stara Zagora is made. Brochures for public education for protection
against earthquakes, floods and fires in Stara Zagora have also been
made.
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