
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез 
Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество 

България - Турция 2014-2020

Проект „Трансгранично сътрудничество в подготовката и борбата с 
наводнения“, CB005.1.11.007



Проектът се изпълнява в партньорство между Регионалната дирекция 
за управление при бедствия и извънредни ситуации – Одрин, Република 
Турция и Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението,
Република България.
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Целта на проекта е да се създаде система от правила за организация и 
координация на съвместните действия при операции по защита при 
наводнения на територията на областите Одрин, Република Турция и Хасково, 
Република България.
Определяне начините и способите за намеса в трансграничната зона
на двете държави, с цел осигуряване защитата на живота и здравето на 
населението, опазването на околната среда и имуществото при наводнение.

ЦВЕТНИ КОДОВЕ ЗА ОПАСНОСТ

КОД „ЗЕЛЕНО“ ОБСТАНОВКАТА Е НОРМАЛНА. Не се прогнозират явления, 
които могат да окажат отрицателно въздействие на нормалната човешка 
дейност и безопасността на населението. Възможни са отделни ежедневни 
инциденти, причинени от човешка небрежност или локални случайни 
събития от техногенен или природен характер. Не е необходимо да 
обръщате допълнително внимание на обстановката. По възможност 
избягвайте рисковете. Наблюдавайте запалени от Вас лагерни огньове и 
огнища с жар при излетен туризъм.

Метеорологични явления за код „ЗЕЛЕНО“
  • Скорост на вятъра до 14 m/s (до 50 km/h)
  • Валежи до 15 l/m2 за едно денонощие или снежна покривка до 5 cm/m2
  • Температури до 33 оС на сянка през лятото
  • Tемператури до -5 оС през зимата 
Oпасност от горски пожари за код „ЗЕЛЕНО“ 
 • Обстановката в горите е нормална, влажността в почвения слой не 
позволява възникване на полски и горски пожари. 
 • Възможни са отделни слаби и бавно развиващи се пожари, възникнали 
от човешка дейност в горите, с изключение на пожарите, породени от 
мълнии
 • Възникналите пожари са локални, бавно развиващи се и вероятността 
да прерастнат в по-силни е минимална.
 • Погасяването на възникналите пожари се извършва от наземни екипи 
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с помпи и ръчни инструменти и не се изисква използване на инженерна 
техника. Няма опасност за населените места и основните горски масиви.
 Морският бряг 
 • Вълнение от О до 1 бала 0 бала – морето е абсолютно спокойно и 
само леко се полюшва. Отсъстват каквито и да е вълни. 1 бал – вълни с 
височина 0,1 - 0,25 m. Дължина на вълната до 5 m. Слабо вълнение.

КОД „ЖЪЛТО“ ОБСТАНОВКАТА Е ОПАСНА. Прогнозирани са явления, които 
могат да окажат отрицателно въздействие на нормалната човешка 
дейност и безопасността на населението. Възможни са материални 
щети и има заплаха за здравето на населението в тези територии. Бъдете 
внимателни. Следете развитието на обстановката и по възможност 
избягвайте рисковете. Не оставяйте без постоянен надзор запалени от 
Вас лагерни огньове и огнища с жар при излетен туризъм. Следвайте 
съветите на компетентните институции.
Метеорологични явления за код „ЖЪЛТО“ 
• Скорост на вятъра от 14 до 19 m/s (от 51 до 69 km/h) и до 24 m/s (до 87 
km/h) за отделни пориви  
• Валежи до 30 l/m2 за едно денонощие или снежна покривка до 10 cm/
m2 ВЕРОЯТНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЯ
• Температури до 37 оС на сянка през лятото
• Tемператури до -10 оС през зимата 
Oпасност от горски пожари за код „ЖЪЛТО“ 
• Възможни са умерени до силни низови горски пожари с локално 
въвличане на дървесни корони 
• Пожарите са трудни за овладяване от наземни екипи
• Налага използване на пожарни автомобили и инженерна техника за 
овладяване на пожарите (булдозери, камиони, цистерни) Морският бряг
• Вълнение от 2 до 3 бала 2 бала – вълни с височина 0,25 - 0,75 m. Дължина 
на вълната oт 5 до 15 m. Умерено вълнение. 3 бала – вълни с височина 
0,75 - 1,25 m. Дължина на вълната oт 15 до 25 m. Значително вълнение.
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КОД „ОРАНЖЕВО“ ОБСТАНОВКАТА Е МНОГО ОПАСНА. Прогнозирани са 
явления, които могат да окажат сериозно отрицателно въздействие 
на нормалната човешка дейност и безопасността на населението. 
Възможни са жертви и загуби на материални ценности. Опасност 
за частични увреждания на инфраструктурата. Бъдете внимателни. 
Следете развитието на обстановката и избягвайте рисковете. 
Следвайте съветите на компетентните институции. По възможност не 
предприемайте пътувания и не напускайте дома си. В никакъв случай 
не палете лагерен огън при излетен туризъм. По възможност напуснете 
горските теритирии и потърсете подслон в населено място. Снабдете се 
с резерв от продукти от първа необходимост.
 Метеорологични явления за код „ОРАНЖЕВО“
 • Скорост на вятъра от 20 до 29 m/s (от 72 до 105 km/h) и до 32 m/s (до 
115 km/h) за отделни пориви 
• Валежи от 35 до 65 l/m2 за едно денонощие или снежна покривка до 20 
cm/m2 ВЕРОЯТНОСТ ОТ ЛОКАЛНИ НАВОДНЕНИЯ
• През зимата са възможни виелици, придружени със снегонавявания 
и обледявания, очаквани прекъсвания на електрозахранването и 
ограничен достъп до по-малките населени места
 • Температури от 38 до 41 оС на сянка 
• Tемператури от -15 до -20 оС през зимата 
Oпасност от горски пожари за код „ОРАНЖЕВО“ 
• Възможни са много силни горски пожари с частично или пълно 
въвличане на дървесните корони.
 • Предните фронтове на пожарите е невъзможно да бъдат овладяни от 
наземни екипи и съществува опасност за населените места.
 • Налагат се използване на специализирана авиационна техника. 
Морският бряг 
• Вълнение от 4 до 5 бала – вълни с височина 1,25 - 2,0 m. Дължина на 
вълната oт 25 до 40 m. Значително вълнение. 5 бала – вълни с височина 
2,0 - 3,5 m. Дължина на вълната oт 40 до 75 m. Силно вълнение.
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КОД „ЧЕРВЕНО“ ОБСТАНОВКАТА Е ИЗВЪНРЕДНО ОПАСНА. Прогнозирани 
са явления, които могат да окажат разрушително въздействие на 
инфраструктурата и ще са пагубни за безопасността на населението. 
Опасността за човешки жертви е реална. Бъдете извънредно внимателни. 
Непрекъснато следете развитието на обстановката и не предприемайте 
никакви рискове. Следвайте съветите на компетентните институции. В 
никакъв случай не предприемайте пътувания и не напускайте дома си. 
Подгответе за вземане резерва от продукти от първа необходимост, най- 
важните си документи и ценности. Подгответе се да бъдете евакуирани при 
необходимост. 
Метеорологични явления за код „ЧЕРВЕНО“ 
• Скорост на вятъра над 30 m/s (над 108 km/h) 
• Валежи над 65 l/m2 за едно денонощие или снежна покривка над 20 cm/m2
ГОЛЯМА ВЕРОЯТНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЯ 
• Tемператури над 41 оС на сянка, които надвишават температурата 
на запалване на почечето леснозапалимите течности и са близки до 
температурата на самозапалване на някои от тях.
 • Tемператури под – 20 оС през зимата. 
Oпасност от горски пожари за код „ЧЕРВЕНО“ 
• Възможни са бързо разпространяващи се, много силни пожари с въвличане 
на дървесните корони.
 • Пожарите са трудни за овладяване, а тези в иглолистни гори – неуправляеми. 
• Действията по погасяване са ограничени само по фланговете на пожара 
• Възможни са само индиректни действия, насочени срещу предните 
фронтове на пожарите и част от населените места се очаква да бъдат 
засегнати Морският бряг 
• Вълнение от 6 и над 6 бала – височина на вълните 3,5-6,0 m. Дължина на 
вълната oт 75 до 125 m. Силно вълнение. 7 бала – височина на вълните 6,0 
- 8,5 m. Дължина на вълната oт 125 до 170 m. Дълги ивици от пяна покриват 
склоновете на вълните, като на места се сливат и достигат подножията им. 
Много силно вълнение. 8 бала – височина на вълните 8,5-11,0 m. Дължина на 
вълната oт 170 до 220 m. Много силно вълнение. 9 бала – височина на вълните 
11,0 и повече m. Дължина на вълната над 220 m. Изключително вълнение.
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НАВОДНЕНИЕТО е природно 
бедствие, при което временно 
се залива земна местност или 
територия с огромно количество 
вода, вследствие повишаването 
нивото на водните басейни и 
речните корита. Причините за 
повишаването на нивото на тези 
водни басейни могат да бъдат 
различни - интензивни  валежи или снеготопене, скъсване на язовирна 
стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност.

НАВОДНЕНИЯТА нанасят значителни щети в населени места,  на сгради, 
коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура. При наводнения 
може да бъде застрашен живота или имуществото Ви.

ПРИЧИНИ

Продължителни проливни дъждове
Валежите са едни от главните фактори за наводненията. От 
изключителна важност са 
количеството, интензивността, 
релефът, почвата в местността, 
както и продължителността 
(времетраенето) на валежите. 
Някои валежи се изпаряват, 
други бавно проникват в 
почвата, но може да произведат 
и бърз отток върху повърхности 
като скали, настилка, покриви и 
замръзнали почви.
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Повдигане на дъното на реката
Една от причините за наводнение може да бъде повдигането на дъното 
на реката. В течение на години, постепенно се натрупват различни 
отлагания, особено в областта на устието и делтата. Наводнението в този 
случай се получава в продължение на няколко години след началото 
на процеса, има бавен характер, но е лесно предсказуемо и може да се 
отстрани и предотврати със съответните почистителни работи.

Скъсани стени на водохранилища
Това се случва, когато водният резервоар или язовир (включително 
естествен) вече не може да задържи водата поради различни 
обстоятелства (като например земетресения). Получава се силен натиск 
на водата, пропукване или скъсване на язовирната стена или друго 
преграждение. Изкуствените язовири обикновено имат специални 
съоръжения за аварийно изпускане на вода, за да се предотврати 
преливане, но при скъсване водата не може да бъде спряна. 
Наводненията са много силни и разрушителни (разрушителната сила 
на водния поток може да бъде по-силна от тази на цунами) и може да 
се наложи обявяване на бедствено положение. Обикновено този тип 
наводнение е краткотрайно.

Спукани водопроводи
Спукването на водопроводни 
тръби може да стане по различни 
причини – при разкопки, 
образуване на пукнатини 
поради ръжда и прогниване, 
при строителни работи или 
земетресения. Обикновено 
силна струя вода се издига 
високо във въздуха (до 3 – 4 метра) и започва да залива околността. При 
изригването, водата може да образува малък кратер.
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Топене на снегове
Резките покачвания на температурата могат да доведат до прииждане 
на реките от бързото топене на снеговете. Това се случва особено 
през пролетта, когато размразяването е интензивно или след силни 
снеговалежи в необичайни размери.

ОСНОВНИ ТИПОВЕ НАВОДНЕНИЯ

РЕЧНО НАВОДНЕНИЕ:

Този тип наводнения се появят във всички видове речни басейни, от 
най-малките ефимерни потоци до най-големите реки в света.

Бавен тип 
Те се срещат най-често в големи реки с големи водосборни басейни. 
Увеличението на потока може да бъде резултат от продължителни 
валежи, бързо снеготопене, урагани, които карат реката да излезе от 
коритото си. Въпреки това, големите реки могат да имат и наводнения 
от бърз тип в райони със сух климат, тъй като те могат да имат големи 
басейни, но малки речни канали и валежите може да са много интензивни 
в по-малки области на тези басейни. Свлачища, плаващи отломки и лед 
могат да задръстят коритото на реката и също да предизвикат бавно 
наводнение.

Бърз тип
Наводненията от бърз тип, включително внезапните наводнения, често 
се появяват в по-малки реки, реки със стръмни долини, реки, които в 
по-голямата част от дължината си текат в непропусклив терен, или 
обикновено сухи канали. Причината може да бъде резултат от внезапни 
интензивни гръмотевични бури или от внезапно освобождаване на 
вода от язовирна стена и лед в горните течения на реките. Скоростта на 
потока може да се увеличи от около 1.4 до 42 кубични метра в секунда 
буквално за една минута.
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Естуарни и крайбрежни наводнения

Естуарното наводнение обикновено се предизвиква от огромни морски 
приливни вълни, предизвикани от бурни ветрове. Понякога причината 
за бурните ветрове са циклони.
Крайбрежните зони могат да бъдат наводнени от силни бури в морето, 
в резултат на които се зараждат вълни надхвърлящи съоръженията за 
предпазване.

Катастрофално наводнение
Катастрофалните крайречни наводнения обикновено са предизвикани 
от неочаквано събитие, свързвано с големи повреди в инфраструктурата, 
като скъсване на язовирна стена или като резултат от друго бедствие 
– земетресение, свлачище или вулканично изригване). Цунами може 
да предизвика катастрофални крайбрежни наводнения, най-често в 
резултат от подводни земетресения.

Градско наводнение
Предизвикано от природни явления

Това е наводнение на земя или имот в застроена среда, особено в 
по-гъсто населени райони, причинено от валежи, които надвишават 
капацитета на дренажните системи и дъждовната канализация. Въпреки 
че понякога се задейства от събития, като валеж или снеготопене, 
градското наводнение е състояние, характеризиращо се с неговите 
повтарящи се и системни въздействия върху общностите и може да се 
случи независимо от това дали засегнатите общности са разположени в 
рамките на определените заливни зони или в близост до воден басейн.

Предизвикано от човека
Освен потенциалната опасност от преливане на реки и езера, 
снеготопене или дъждове, съществува и друга опасност – повредени 
водопроводи и канализации. Водата може да се просмуче през стени и 
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подове, или да нахлуе в сградите чрез канализационни тръби, тоалетни 
и умивалници. Тези повреди може да се дължат на износване или да са 
грешка на водопроводчици или други работници.
В градските райони ефектът от наводненията може да бъде изострен от 
съществуващите павирани улици и пътища, които увеличават скоростта 
на течащата вода.

Кално наводнение
Калното наводнение е предизвикано от натрупването на оттичащи се 
води върху обработваема земя. Оттичащите се води откъсват седименти 
и почвени частици и ги понасят със себе си. Калното наводнение се 
забелязва най-често когато достигне населените места.

ПОСЛЕДИЦИ

Негативни последици от наводненията
Първични последици
Първичните последици от наводнения включват загуба на живот, 
увреждане на сгради и други структури, включително мостове, 
канализационни системи, коли, пътища и канали. Наводненията също 
често увреждат електрически централи и съоръжения, което води до 
загуба на енергийни мощности. Това включва загуба на мощността на 
станции за питейна вода и водоснабдяване, което може да доведе до 
липса на питейна вода или замърсяване на питейната вода. Може също 
така да се стигне до загуба на съоръжения за филтриране на отпадъчните 
води. Липсата на чиста вода и лошата хигиена повишават риска от 
заболявания като коремен тиф, холера и много други заболявания в 
зависимост от местоположението на наводението. Повреди на пътищата 
и транспортната инфраструктура могат да затруднят мобилизацията 
и осигуряването на спешна помощ в засегнатите райони. Възможно 
е също така загуба на земеделска обработваема земя, животински 
загуби и унищожаване на добиви и реколти, което от своя страна води 
до недостиг на храна. Някои дървесни видове не могат да оцелеят при 
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продължително наводнение на техните коренови системи.

Вторични и дългосрочни последици
Появяват се икономически трудности. Временният спад в туризма, 
харчене на средства за възстановяване на щетите и недостигът на 
храна водят до увеличение на цените, което е често срещано явление 
и ефект от тежките наводнения. наблюдават се и много психологически 
проблеми при засегнатите, по-специално когато има смъртни случаи, 
сериозни наранявания и загуба на имущество.
Градските навооднения могат да доведат до постоянна влага в къщите, 
а оттам увеличаване на дихателните проблеми и други заболявания. 
Тези наводнения също имат значителни икономически последици за 
засегнатите квартали. Счита се, че мокри сутерени могат да понижат 
стойността на имотите с 10 – 25 процента и са сред водещите причини за 
незакупуване на жилища. Според изследванията в различни държави, 
почти 40% от малките предприятия никога не отварят отново врати 
след наводнение.

КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ

ПРОГНОЗИРАНЕ
Възможността за информация за приближаването на наводнение позволява 
на хората да предприемат подходящи предпазни мерки. Например 
фермерите, знаейки за предстоящото наводнение, могат да отведат 
животните си от по-ниските места, а комуналните служби могат да създадат 
запаси за извънредни ситуации на провизии и материали, за да бъдат в 
състояние да ги разпределят в случай на проблеми с доставките по време 
на наводнението. В случай на опасност от голямо наводнение, може да се 
организира евакуация от опасните места.
С цел да се прогнозират речните наводнения с достатъчна точност, трябва да 
има на разположение данни за речния отток и зависимостта му от валежите 
в продължение на достатъчно дълъг период на наблюдение. След това тези 
данни се сравняват с настоящите показатели. Такива например са нивото 
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на водата в язовири, нивото на подпочвените води, степента на насищане с 
вода на водоносния хоризонт и др.
Данните на метеорологичните радиолокационни станции за валежите 
и общите методи за прогнозиране са много важни за предсказване на 
настъпващите наводнения. В районите, където има данни от дългосрочни 
наблюдения, интензивността и височина от наводнението може да се 
предвиди с доста добра точност и за достатъчно дълъг период от време. 
Службите за прогнозиране на наводненията обикновено дават информация 
за максималното очаквано ниво на водата и приблизителното време на 
настъпването му за най-важните места по протежението на дадената река. 
Също така могат да се изчислят периодите на повторяемост на наводненията. 
В много страни, рискът от наводнения в градските райони се оценява 
относително към т.н. „стогодишно наводнение“ – еднократно наводнение, 
чиято вероятност за поява е приблизително 63% веднъж на сто години.
Службите за предупреждение при наводнения трябва да предприемат 
следните действия:
• Да повишат или изменят нивото на опасност от наводнение, и да го доведат 
до вниманието на съответните служби;
• В случай на необходимост, да информират населението за опасността от 
наводнение.
Решението за промяна на текущото ниво на опасност следва да се основава 
на набор от данни, които включват:
• Надеждност на прогнозните данни и оценяване въз основа на тях на 
възможното развитие на ситуацията в разглеждания период
• Колко време трябва на населението за реагиране на предупреждението
• Времевият интервал от момента на взимане на решението за опасността 
до информирането на населението
• Необходимостта да се избегнат ненужните предупреждения, тъй като те 
могат да доведат до значителни разходи и намаляване на ефективността 
при бъдещи предупреждения
• Необходимостта да се избегнат ситуации, при които предупреждението за 
наводнение е отменено, но след кратък период от време е обявено отново.
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КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ 
НАВОДНЕНИЕ

 -При възникване на опасност за /или наводнение,  незабавно позвънете на 
тел. 112 за Турция.  
-Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблемът 
(наводнение, залети площи и др.), има ли пострадали или застрашени хора.
-Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и 
не затваряйте телефона преди оператора.
-При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-
близкото населено място и на намиращи се в близост хора.
-Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността.
 
КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ В ДОМА СИ

- Изключете газта и електричеството.
- Поставете на възможно най-високото място, всички по-ценни предмети, 
вещи, хербициди и химикали.
- Задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари 
(кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици 
и други документи за собственост;
- Напуснете по най-бързия начин дома си.
- При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-
горните етажи или покрива.
- За положението си съобщете на тел. 112 за Турция или известете 
близките си за своето местонахождение. При пристигане на спасителните 
екипи  поддържайте връзка с тях.
- При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на 
помещенията, където са затворени.
- Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и 
изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация. 
Спазвайте указанията и реда установен от органите на изпълнителната и 
местна власт и спасителните екипи.
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КОГАТО СТЕ НАВЪН

- Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се 
отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение.
- Не заставайте под/над  мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата 
вода може да ви отнесе.
- Не правете опити за пресичане пресичайте бързо течащи и залети площи, освен ако 
сте сигурни, че водата е до коленете ви.
- Пресичайте само при спокойна вода. Не пресичайте бързо течащи и залети площи без 
да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото.
- Не пийте вода от наводнени водоизточници.
 
КОГАТО СТЕ В АВТОМОБИЛ

- При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-
високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата.
- Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално 
опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.
- Не преминавайте през бързо течащи и залети площи освен ако не сте 
сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви.
 
ЗА ДА ОГРАНИЧИМ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

- В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и 
селскостопански сгради и други постройки.
- Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това 
намалява проводимостта на речното корито.
- Не разрушавайте/непробивайте дигите на реките с цел водовземане за 
напояване или друга дейност.
- Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата 
под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета 
и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, 
кметството или в областната администрация.
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 КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛНО

- Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в 
което живеете или работите. Потърсете информация от общината 
или кметството  за районите, които е възможно да бъдат залети. 
Информирайте се за най-близкото безопасно място,  най-късия и 
безопасен маршрут, по които трябва да се евакуирате.
- Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират 
в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете 
прогнозата за времето или нивото и, особено в периоди на обилни 
валежи или интензивно снеготопене.
- Предварително планирайте действия на семейството Ви при 
наводнение. Уточнете  място за среща на членовете на семейството Ви, 
при роднини или приятели извън района на наводнението и уточнете 
начина за комуникация по между си.
- Проиграйте евакуацията със семейството от домът Ви и с колегите 
от работното си място. Участвайте в организираните тренировки в 
населеното място или по месторабота.
- Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.
- Подгответе си предварително и поддържайте „раница за бедствия” с 
най-важните за оцеляване материали и средства,  поставена на удобно, 
познато на семейството място.
При опасност от наводнение ще бъдете известени, чрез изградените 
системи за ранно предупреждение и оповестяване, други определени 
сигнали за населеното място или средствата за масово осведомяване.

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА АФАД И ГДПБЗН

Дейности, извършвани при непосредствена опасност от наводнение
1.Организиране наблюдение на водното ниво и на състоянието на 
хидротехническите съоръжения, дигите и хвостохранилищата, като 
информацията за вероятните заливни зони се събира и обменя между 
двете структури.
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2. Аварийно понижаване на водното ниво.
3. Тампониране, прорязване и др.
4. Отстраняване на подприщвания на водни течения.
5. Аварийно укрепване, надграждане на съществуващи и изграждане на 
временни диги чрез:
а) използване на модулни елементи;
б) нареждане на чували с инертни материали;
в) натрупване на инертни материали;
6. Устройване на лагери за временно настаняване на застрашеното 
население.

 

Дейности по време на наводнение
1. Разузнаване района на заливане и местата, където е възможно да се 
намират застрашени хора, животни и културни ценности, определяне 
параметрите на водата - височина на водния стълб, температура и 
скорост на движение.
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2. Извеждане на хора, животни и изнасяне на движими културни 
ценности от залетите зони.

3.  Събиране на информация за състоянието на техническата 
инфраструктура в района на наводнението.
4. Определяне на местата, удобни за устройване на временни лагери, 
пунктове, и местата за развръщане на полеви болници и вертолетни 
площадки.
5. При данни за наличие на опасни вещества в залятата зона, които 
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могат да нанесат щети или да предизвикат екологично замърсяване, 
извършват оглед на местата за съхранение и при възможност прилагат 
мерки за ограничаване/ предотвратяване на щетата или замърсяването.
6. Изпомпване.
Извършване на операции по издирване и спасяване във водна среда
Операциите по издирване и спасяване във водна среда включват 
следните дейности: 
1. Спасяване на пострадали и евакуация на хора и животни.
2. Издирване и спасяване на пострадали във вътрешни води и по 
бреговата ивица.
3. Издирване при операции под вода.
4. Спасителни- водолазни дейности в специални условия.

Дейности след наводнение

След оттегляне на водите в нормалните им граници се извършват 
дейности по ликвидиране последствията от наводнението чрез: 
1. Издирване на изчезнали хора.
2. Изваждане на загинали хора и животни.
3. Отводняване на сгради, застрашени съоръжения и др.
4.Подпомагане разчистването на засегнатите пътища, включително 
изземане на малки количества свлечени земни маси на участъци с 
активизирани свлачища и срутища със специализирана техника.
При необходимост изваждането на загинали хора и животни се 
извършва чрез използване на алпийски способи, водолазно оборудване 
и екипировка, високопроходима и/или плаваща техника.
 При изнасяне на умрели животни, наводнени храни или други 
вещи, които биха се оказали потенциални източници на биологично 
заразяване или причина за възникване на епидемия или епизоотия, 
и при дезинфекционни дейности задължително се използват лични 
предпазни средства съгласно указания от компетентните органи. 

Вземете „Раницата за бедствия”.
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ОСНОВНИ материали и средства,
необходими за окомплектоване на
„Раница за бедствия”

• Бутилирана питейна вода в количества за цялото семейство поне за 3 
дни
• Консервирана и суха храна в количества за цялото семейство поне за 
3 дни
(консервирани храни, сухари, бисквити, сухи сладкарски изделия и 
др.подобни с удължен срок на годност)
• Радио на батерии. Добре е да имате и резервни батерии!
• Фенерче на батерии. Добре е да имате и резервни батерии!
• Мобилен телефон и зарядно устройство
• Свирка
• Чаени свещи, кибрит, запалка
• Инструменти - джобно ножче, отварачки за консерви и бутилки,клещи
• Пластмасови или картонени чашки и чинийки, найлонови торбички, 
тиксо, домакинско фолио, средства за почистване и дезинфекция
• Пакет влажни кърпички и няколко пакетчета носни кърпички,стари 
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вестници
• Спасително фолио за членовете на семейството. Не заема място, не 
тежи, прилага се както в първата медицинска помощ, така и в много 
дейности на открито, като предпазва от прекомерно висока или ниска 
околна температура, служи и като дъждобран, както като за покритие 
на заслон.
• Медицински комплект за първа помощ
• Санитарни и прахозащитни маски за членовете на семейството
• Вашите лекарства, както и тези на членовете на семейството в случай, 
че сте с хронично заболяване
• Семеен план за бедствие и Карта на вашия район. За да имате 
надежден семеен план за бедствие е необходимо. Предварително да сте 
поговорили със семейството си за видовете бедствия, които се случват 
най-често и да сте разяснили какво да правите при различните случаи. 
Припомнете си как се провежда безопасна евакуация и планирайте 
как ще се погрижите за домашния любимец. Препоръчително е да 
определите две места за сборни пунктове с адреси, които да се намират 
на безопасни места, както и в близост и в отдалеченост от дома. Полезно 
е да се уговорите предварително с близък, живеещ извън Вашия район, 
който при бедствие да бъде лице за връзка между всички членове на 
семейството Ви.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ материали и средства,
необходими по Ваша преценка за окомплектоване на
„Раница за бедствия”

Водоустойчив пакет с важни семейни документи
Пари
Специализирани храни и пелени за кърмачета, дамски превръзки и др. 
Подобни
Дрехи за променливо време (топли и леки дрехи)
Хартия и средства за писане
Книги, игри, пъзели и други за възрастни и за деца
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СЕМЕЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЕ

Място на среща в случай на бедствие................................................................................

.............................................................................................................................................

Сборен пункт.............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Адрес:....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Телефони за връзка:..................................................................................................................

Лице за контакт с членовете на семейството:............................................................

.............................................................................................................................................

Адрес:..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Телефони за връзка:................................................................................................................

безопасно място в близост до дома

безопасно място отдалечено от дома
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Проектът се изпълнява в партньорство между Регионалната дирекция 
за управление при бедствия и извънредни ситуации – Одрин, Република 
Турция и Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението,
Република България.


