
   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА - „УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ“ 
 

Проект: "Защита на населението в общините 
на Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводнения " 

CCI No. 2014TC16I5CB006 

 

 
Съвместното обучение "Повишаване на капацитета на заинтересованите страни в областта на 
бедствията" бе осъществено през 29-30 март 2018 г. в  град Щип, Република Македония.  
 
По време на обучението се събраха около 30 участници, представители на институции и 
организации от Щип и Карбинци (Македония) и Струмяни (България), сред присъстващите бяха 
също така и представители на „ Дирекция за защита и спасяване“, „Център за управление на 
кризи“, „Червен кръст“, Младежки организации, както и кметовете на двете включени в 
проекта общини. 

 

 
Обучението беше с образователен и информативен характер и включваше теми като:  

- Изменението на климата, като значима социална, екологична и икономическа заплаха 
за глобалната общност;  

- Адаптиране към рисковете от бедствия;  
- Планиране, организиране и изпълнение на мерките за защита и спасяване при 

природни бедствия (правна и институционална рамка, оперативни мерки и готовност 
...); 

-  Системата за управление на бедствия на регионално и местно ниво;  
- Ролята на гражданския сектор и Червения кръст в намаляването на риска от бедствия . 

 
Освен образователната част, обучението осигури достатъчно място за много значими дискусии 
сред заинтересованите страни относно реалната ситуация и наличните възможности. Това 
беше оценено като много важно и необходимо, така че доведе до дискусия за инициатива за 
по-нататъшни срещи и дискусии с цел да допринесе за преодоляването на определени 
предизвикателства и планиране за по-добро задоволяване на потребностите. 

 

Обучението бе осъществено като част от проекта "Защита на населението в общините 

Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводнения", което е 

съфинансирано от ЕС чрез програмата Интеррег-ИПП. Общият бюджет на проекта за 

двете общини е 379.150,14 EUR. 

 

 
  

 

Това съобщение е изготвено със съдействието на Европейския 
съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност 
единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не може да 
бъде отразено на възгледите на Европейския съюз. 

 


