
Предотвратяването, подготвеността за и реаги-
рането при бедствия изискват стабилно сътрудни-
чество, координация на много нива и комбинация от 
умения и експертни познания. Мрежата на Съюза 
за знания в областта на гражданската защита, 
създаден с Решение № 1313/2013/ЕС, има за цел да по-
добри механизма за гражданска защита на Съюза във 
всички тези аспекти. Тя обединява действащи лица 
в областта на гражданската защита и управлението 
на бедствия, за да си сътрудничат и да се учат съв-
местно с цел да се укрепи цялостната способност и 
капацитет на ЕС за справяне с бедствия.

В качеството си на посредник на знания мрежата 
за знания е инструмент, който прави съответните 
знания по-достъпни за участниците в гражданската 
защита и управлението на бедствия, като им пред-
лага пространство за съвместно учене, работа и 
развитие. 

В качеството си на помощник в партньорство-
то тя свързва различни заинтересовани страни, 
действащи на различни равнища — от местно до 
международно, от държавно до неправителствено, 
от политическо до научно и оперативно, като орга-
низира виртуални и присъствени събития и финан-
сира съвместни и междусекторни инициативи.  

Тя действа и като катализатор на иновациите, 
като стимулира научните изследвания и улеснява 
въвеждането и усвояването на нови технологии и 
процеси в областта на гражданската защита и упра-
влението на бедствия. 
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Като събира и разпространява знания и експертен 
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Дейности

Първоначално Мрежата за знания ще се съсредоточи върху изпълнението на добре познати и успешни 
съществуващи дейности, като ги подобри и ги направи по-приобщаващи. На по-късен етап ще бъдат въведени 
нови инициативи за по-нататъшно подпомагане на Механизма за гражданска защита на Съюза (МГЗС) и на 
държавите членки и другите, участващи в него държави.

Дейностите на Мрежата за знания са структурирани в два стълба — развитие на капацитета и наука, и се 
допълват от набор от трансверсални дейности, обхващащи цялата мрежа, които свързват стълбовете, като 
осигуряват съгласуваност и синергии.

Програма за обучение на Механизма за 
гражданска защита на Съюза  
Обучение на експерти за съвместна 
работа по дейности за превенция, 
подготвеност и реагиране като част от 
МГЗС.

Обмен на експерти по гражданска 
защита 
Програма за обмен, която дава 
възможност на експерти да прекарат 
определен период от време в чужбина, 
за да обменят опит и да придобият нови 
оперативни умения.

Поуки от програмата на Механизма 
за гражданска защита на Съюза   
Поуки и добри практики, извлечени 
от внедряването и други дейности 
за повишаване на ефективността и 
ползите на МГЗС.

Учения по гражданска защита   
Учения като EU MODEX повишават 
готовността и засилват 
сътрудничеството между европейските 
органи и екипи за гражданска защита.

Възможности за улесняване на 
партньорствата 
Финансиране на инициативи за сближаване 
на общностите, действащи в областта 
на гражданската защита и управлението 
на бедствия, и за насърчаване на тяхното 
сътрудничество.

Научно съдействие и иновации  
Свързване с научни мрежи за 
предоставяне на специфичен експертен 
опит на МГЗС и стимулиране на 
научните изследвания и иновациите.

Тематични семинари и конференции 
Възможности за обучение и работа 
в мрежа, съобразени с конкретни 
съществуващи или нововъзникващи 
нужди и рискове.

Имейл 
echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu

Платформа 
civil-protection-knowledge-network.europa.eu

Дейности за повишаване на 
осведомеността  
Инициативи за подобряване на 
обществената осведоменост относно 
рисковете от бедствия и дейностите 
по гражданска защита в областта 
на превенцията, подготвеността и 
реагирането.

Ангажимент към общността
Редовен диалог с държавите членки и 
участващите държави, както и с други 
заинтересовани страни по всички аспекти 
на мрежата за знания.

#CivProKnowNet

Посетете ни на: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/
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