
Предлаганите от нас курсове се провеждат на високо професионално ниво с  използването на интерактивни форми на обучение, 
придружени със съвременни учебни помагала и материали. Те са съобразени с най-новите тенденции и препоръки на Европейския съвет 
по съживявания и Европейския референтен център по първа помощ в Париж. 

 

      Адрес: гр. Пловдив, ул. 11-ти август №5, ет.1 

Център за професионално обучение  тел.:032 / 63 10 79, 0888 647436 

ОФЕРТА 
Център за професионално обучение “ИНФОРМА” предлага на вашето внимание 
курсове за реакция при бедствия в следните направления: 

1. ЗА УЧЕНИЦИ - 45 минутен презентационен модул за правилна реакция на децата 
при възникване на внезапно бедствие. Модулът се реализира под формата на ролева 
игра в която участват всички ученици. Разглежда се определен вид бедствие, чрез 
разиграване на казус. Модулът се осъществява от квалифициран обучител на ЦПО 
“Информа”, чрез предварителна заявка. Подходящ е за ученици от 4-ти до 8-ми 
клас.  
 
Цената на модула: 72 лв. с ДДС 
Брой участници: от 15 до 25 ученици. 
Времетраене: 1 учебен час /45 минути/. 
 

2. ЗА УЧИТЕЛИ – Еднодневен курс по “Първа помощ при бедствия”. Курсът 
включва следните теми: 

• Природни стихии – същност, видове, статистики. 
• Действия и реакция при земетресение. 
• Първа помощ при травми от земетресения – кръш, счупвания, кръвотечения. 
• Действия и реакция при пожар. 
• Първа помощ при изгаряния – степени, третиране на рани. 
• Действия и реакция при наводнения. 
• Първа помощ при удавяния – начини на съживяване /КПР/. 
• Действия и реакция при промишлени аварии. 
• Първа помощ при отравяния – видове отрови, специфики. 

Курсът се провежда след предварителна заявка и съгласуване с ръководтсвото на 
училището, в удобно за участниците време.  

 
Цена на курса: 360 лв. с ДДС 
Брой участници: от 10 до 20 участници. 
Продължителност: от 09:30 ч. до 17:00 часа. 

 
Всеки участник получава сертификат за преминат курс за първа помощ при бедствия с 
хорариум от 8 учебни часа.  
 
Записването става, чрез подаване на заявка на електронен адрес: cpo_infplovdiv@abv.bg 
или на GSM: 0885 837220. 
 
С уважение: 
Екип на Център за професионално обучение „Информа” 


