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Abstract. It is exposed the idea and the proposal to compose of Atlas on the Natural Disasters in 
Bulgaria, as a part of information system of them. It is estimated that natural disasters are priority 
problem for the Earth sciences in view of many casualties and enormous damages in the affected 
countries. Each of them has its own dominant types of disasters, predetermined from corresponding 
climatic, hydrological, geological and technogenic conditions and factors. For the Bulgarian 
territory typical disaster phenomena are: earthquakes, floods, landslides, rock falls, sea erosion, 
subsidence and collapsibility of soft soils, drought, irregular high value of the precipitation and 
low for the temperatures, tempest and snowstorm. Different dangers ensue also from Cosmos: 
shooting stars, harmful rays, anomalies in the geophysical fields. Risk phenomena are typical also 
for the biosphere: fires – natural and artificial, illnesses and pests among the fauna and the flora. 
Disasters caused by man-maid activities have a significant part in the structure of the hazards. The 
function of the Atlas is to satisfy important needs for the sciences, society, state power and protected 
organizations, connected with their normal and effective functions. The Atlas will be useful for 
scientific investigations, for education in schools and universities, for qualification of cadres for 
protected services, for information of the society, for managing decisions, for code documents, 
for territorial and prognostic assessments and other social needs. This will be Bulgarian part of the 
future Atlases of Balkan Peninsula, Europe and whole World. 
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Абстракт. Излагат се идеята и предложението да се състави Атлас на природните бедствия 
в България, като част от възможно най-пълна информационна система за тях. Оценява се, 
че природните бедствия са приоритетен проблем за науките за Земята по целия свят поради 
многото жертви и огромните загуби, които те причиняват на засегнатите страни. Всяка от 
тях има своите доминиращи видове бедствия, предопределяни от съответните климатични, 
хидроложки, геоложки и техногенни условия и фактори. За българските земи типични 
бедствени явления са земетресенията, наводненията, свлачищата, срутищата, абразията с 
щормовете по Черноморието, слягането и пропадането на слаби почви, сушите, аномално 
високи стойности на валежите и ниски на температурите, силни ветрове, снежни бури. 
Опасности произтичат също и от космоса: падащи небесни тела, вредни лъчения, озонови 
дупки, аномалии в геофизичните полета. Голям набор от рискови явления са типични за 
биосферата – пожари, естествени и изкуствено предизвикани, болести и вредители по 
фауната и флората, достигащи до бедствени размери. Бедствията, предизвикани от човешките 
дейности, имат значим дял в общата структура на опасностите. Предназначението на атласа 
е да удовлетвори важни за науката, обществото, управленски и защитни органи потребности, 
свързани с тяхното нормално и ефективно функциониране и постигане на достатъчно 
висока степен на защита. Атласът ще бъде полезен при научни изследвания, при обучение на 
младежи в училища и университети, при специализация на кадри за защитни организации, 
за информация на обществеността, за управленски решения, за нормативни документи, 
за териториални и прогнозни оценки, а също и за други обществени нужди. Той ще бъде 
българската част от аналогични атласи в бъдеще на Балканския полуостров, Европа и света. 
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Зад това заглавие засега стоят само една идея и едно предложение, които 
са предмет на обсъждане в тези редове. Отдавна е назряла необходимостта от 
възможно най-пълно графично обобщение на информацията за естествените 
разрушителни процеси, в т.ч. и бедствията, проявяващи се по българските земи. 
Те са подложени на въздействието на гигантски разрушителен механизъм, 
съставен от множество процеси, протичащи в атмосферата, литосферата и 
хидросферата. Изобилие от примери дава и настоящата пролет (2012 г.) със 
земетресенията в Пернишко, наводненията в Хасковско, с човешки жертви 
в с. Бисер, във Великотърновско и други райони, многобройни свлачища в 
населени места и курортни зони, по пътища и жп линии, слягане на земната 
основа в гр. Русе и деформации на жилищни блокове и инфраструктурни 
обекти. Голяма група процеси с бавно, но продължително действие, без да 
имат белези на бедствия, водят също до тежки последствия вкл. и катастрофи. 
Примери са изветрянето, ерозията, абразията, окарстяването. Почвеният слой, 
основа на съществуването на организмовия свят, е подложен на унищожение 
от ерозия строителни и минодобивни дейности, на деградация, замърсяване 
и засоляване от различни техногенни процеси. В планетарно измерение се 
формира остър конфликт между постоянно растящото население и намаляване 
на площите с плодородни почви и благоприятни климатични условия. Това 
изважда на приоритетно място проблема за изхранване на населението. 
Следващите приоритети са енергетиката и опазването на околната среда. И 
всички те имат тесни зависимости с разрушителните процеси, които са и 
елемент от тази околна среда. 

Проблемът за природните бедствия предизвиква загриженост всред 
най-авторитетни международни, национални, правителствени, обществени 
и научни организации. Например ООН обяви Декада за намаляване на 
последствията от природни бедствия (1991-2000 г.), Година на планетата Земя 
(2008 г.) и Световен ден на околната среда – 5 юни. Всичко това е свързано с 
изпълнението на редица програми на международно и национално равнище.

Всяка страна има свои доминиращи видове бедствия, предопределени 
от нейните климатични, геоложки, хидроложки и техногенни условия и 
фактори. Типични и с най-голяма значимост за България са земетресенията, 
наводненията, свлачищата, срутищата, абразията с щормовете по 
Черноморието, слягането и пропадането на слаби почви, плитки нива на 
подземни води, суши, аномално високи стойности на валежите, ниски 
температури, обледенявания, замръзване на реки и море, силни ветрове, 
снежни бури и смерчове. Картината се усложнява още повече от опасни 
явления в биосферата – пожари, естествени и изкуствено предизвикани, 
болести и вредители по флората и фауната, достигащи до епидемични 
размери.

Значим набор от космически въздействия крие рискове за населението на 
планетата и това са: падащи космически тела – астероиди, комети, метеорити, 
вредни лъчения, промени и аномалии в геофизичните полета. 

Човекът, устремен към все по-комфортен живот, използвайки резултатите 
от научните постижения и прогреса на технологиите, със своите дейности 
също създава възможности за проява на опасни за него и околната среда 
процеси. Отдавна са познати изкуствено предизвикани земетресения, 
наводнения (при катастрофи на хидротехнически съоръжения), свлачища, 
срутища, ерозия (при изсичане на гори), заблатяване на ниски земи, засоляване 
на почви, замърсяване на въздух, води и почви. Достига се до последствия с 
планетарни измерения, вкл. и разширяване на озонови дупки и промени в 
климата. Поне човешките дейности подлежат на контрол и управление, но за 
това е необходимо нов тип мислене и култура, ново отношение към живота и 
природата. Признаци на варварство и дълбоко невежество са примери като: 
разрушенията на природни забележителности, скални образувания, пещери, 
набезите на иманяри из тях и в археологически обекти, унищожаване на 
растения и животни. Няма нормално обяснение напр. гоненето и убиването 
на бели лястовици и черни щъркели. А списъкът на деянията на човешката 
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глупост е много дълъг. Въпрос на прогнози е от какво повече е застрашено 
съществуването на човека – природните бедствия или неговите собствени 
деяния срещу природата. Този проблем е на път да стане съдбовен в близко 
бъдеще. Науката е призвана да даде оценките, прогнозите и мерките за 
излизане от това критично състояние. Проблемът е много сложен и изисква 
усилията и способностите на много науки, институти, екипи, подкрепени 
с необходимите материални и финансови средства. Разработването на 
информационна система, в т.ч. и Атлас на природните бедствия по българските 
земи е стъпка към решението за защита на населението и околната среда.

Предназначението на бъдещия атлас е да удовлетвори важни за науката, 
обществото, управленските и защитни органи потребности, свързани с 
тяхното нормално и ефективно функциониране. 

•	 Развитие на науките за Земята чрез разширяване и задълбочаване на 
знанията за разрушителните и особено за бедствените процеси в обитаваните 
от човека зони; установяване на разпространението, местоположението, 
видовете и степента на опасност на явленията; установяване на закономерности 
и тенденции в тяхното развитие; оценка на качествата и ролята на околната 
среда за прогреса на обществото, включвайки в баланса на условията и 
неблагоприятните компоненти; оценка на необходимостта от решения, 
мерки и дейности за намаляване на природните рискове и последствията от 
тях; оценка на мястото и значението на тази група процеси в еволюцията на 
планетата и особено на литосферата; оценка на перспективите за съдбата 
и развитието на населението на Земята в условия на изчерващи се ресурси 
и увеличаващи се рискове; установяване на възможности за адаптация към 
бързо изменящи се природни условия и доколко съвременната цивилизация 
е способна да посреща неочаквани събития с неизвестни последствия; ще 
се ориентират и подпомогнат изследванията в досегашното най-слабо звено 
в структурата на проблема – прогнозите на явленията, което има и голямо 
практическо значение. 

•	 Приложение на резултатите в различни сфери на държавните 
дейности: да служат при териториално-селищното устройство на страната и 
областите, като се отчитат различните степени на природни опасности; да 
подпомагат вземането на управленски решения на държавните органи на 
национално, областни и общински равнища; да се използват при разработване 
на нормативни документи; да дават предварителна информация и да насочват 
изследванията и проучванията за съставяне на градоустройствените планове 
на селищата; за оценка на природните условия на индустриални центрове, на 
трасетата на транспортни коридори, при защитата на културно-историческото 
наследство, природните забележителности и околната среда.

•	 За информираността на населението, образованието на ученици и 
студенти и квалификацията на специалисти.

Трябва да се признае, че гражданите са слабо информирани за природната 
обстановка, в т.ч. и за бедствените явления, около техните домове, селища, 
области и страната като цяло. Това е причината при внезапно настъпило бедствие 
да се появят суматоха, паника, страх, тревога, които пречат на адекватно и 
спокойно, доколкото е възможно, реагиране на хората в нововъзникналата 
обстановка. Дефекти и липси в образователните програми лишават учениците 
от елементарни знания за Земята, за нейния строеж, история, ресурси, рискове 
и т.н. и когато има някакви сведения, те са разпръснати в различни предмети. 
Парадокс е, че в днешното българско училище, във всичките му степени, няма 
учебен предмет по геология – науката за Земята, която е дом на човешкото 
племе. Далновидни са били възрожденците след Освобождението, които 
са въвели в учебните програми на училищата изучаването на тази наука с 
великолепно написани и илюстрирани учебници. Аналогично е положението 
и с висшето образование. Многобройните университети не дават достатъчно 
висока квалификация на бъдещите експерти по противодействие на 
природните бедствия и намаляване на рисковете и последствията от тях. 

Малка компенсация на всичко това ще бъде предлагания Атлас, който ще 
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разпространи определен обем знания всред значителни части на населението, 
ако се улесни неговото разпространение в заинтересовани министерства, 
агенции, ведомства, училища, университети, защитни организации, 
читалищни и други библиотеки. При съставянето му е необходимо да се 
постигне високо научно равнище и достъпност на съдържанието. 

В областта на доброто и качествено информационно облъчване на 
обществото своите задължения и отговорности имат печатните и електронните 
медии. 

Ако тази идея бъде приета от научната общност, ще следва да се 
разработи специален проект, който да съдържа целите, задачите, дейностите, 
методичните процедури, структурата на произведението, изпълнителите, 
сроковете, финансовите средства и техните източници. В Българската академия 
на науките има опит в създаването на сложни и тежки за изпълнение научни 
трудове – енциклопедии, многотомни издания, а съставеният и отпечатан 
преди 40 години Национален атлас на България беше приет и високо оценен 
за времето си от широки обществени кръгове. И понастоящем има институти 
и научни екипи в тях с възможности да изпълнят такъв проект, при участие и 
на университети и други институции. Преди повече от сто години прозорливи 
учени са оценили колко важни за страната са тези проблеми и са заложили 
основите на звена и научни изследвания за тяхното решаване. Те са актуални 
и днес и така ще бъде в обозримо бъдеще. Следва днешното поколение, 
опирайки се на опита и традициите, да даде своя принос за съвременния етап, 
като направи обобщение на съществуващата информация чрез създаването на 
този атлас. През определени периоди, напр. 15-20 години, атласите следва да 
се осъвременяват и отново издават. Всеки от тях е обобщение на знанията към 
дадения момент и фиксира съответното ново равнище. В редица институти на 
БАН отдавна са трупани опит и информация в тази област и са изпълнявани 
различни проекти (Каменов и др., 1963; Илиев-Бручев и др., 1994; Христосков, 
Солаков, 2009). 

Има и други възможности за популязиране на научни знания за 
природните процеси и явления. В градски условия е подходящо изграждането 
на павилиони с леки и евтини конструкции, където до се излагат експозции 
от карти, схеми, профили, фотоснимки, отразяващи най-важните елементи на 
околната среда на селището, вкл. и природните опасности. Там посетителите 
ще добиват представа и ориентация за природните дадености на селището: 
геоложки строеж, релеф, почви, води, ресурси, рискове, флора, фауна, 
природни забележителности – скални образувания, карстови форми, 
големи извори и др. Добре би било, ако има сведения за археологически и 
исторически паметници. Всичко това, подредено и оформено по интересен и 
интригуващ начин, ще привлича погледите на бързащи хора, спрели за кратко 
време да се запознаят с обстановката, в която живеят. Още по-добре ще 
бъде, ако това се съчетае с някое непретенционно богоугодно заведение към 
павилиона. Подходящи места за тези павилиони са паркове, градини, райони 
около културни и спортни обекти. Освен прякото си предназначение, те ще 
внасят и разнообразие в традиционните градски пейзажи. Ако не с друго, 
прозорливи кметове могат да запишат имената си в историите на своите 
селища, изпълнявайки такива благородни начинания. 

По аналогичен начин в по-опростени форми – беседки и табла в места за 
почивка, може да се покажат кратки сведения за планини, долини и различни 
обекти по туристически маршрути и екопътеки, места за почивки. 

И още един проект за изпълнение приляга на академията и научната 
колегия, занимаваща се с изследване на природните процеси и явления. 
Назряла е необходимостта от създаване и издаване на серия от монографични 
трудове, посветени на опасностите и рисковете съответно в атмосферата, 
литосферата, хидросферата и тези от космическото пространство. В следващ 
етап може да има продължение на поредицата с техногенните, биологичните 
и комбинираните рискови явления. Всеки жив организъм, рано или късно, 
прекратява съществуването си при сбъдването на някой от многобройните 
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рискове. За човека най-често това са болестите. Тези рискове не могат да 
бъдат премахнати, но съществуват възможности за подобряване и удължаване 
на живота. Науката има призванието да намери пътищата за решаване на този 
проблем.

В последно време е в ход оживена научна дискусия в международен план 
относно глобалните климатични промени и произтичащите от тях рискове за 
живота на планетата, в т.ч. и за човека. За нас представляват интерес явления 
и събития, които ще засегнат земите на Балканските географски ширини. 
Въпрос на прозорливост на Българската академия на науките и нейните 
институти ще бъде да поставят на приоритетно място разработването на 
стратегии, програми, проекти и предприемането на системни изследвания за 
научно осигуряване на защитата от бъдещи неблагоприятни въздействия на 
бързо променящи се природни условия. Все още няма единомислие между 
учените към затопляне или застудяване ще водят промените и до каква 
степен те се влияят от човешките дейности в околната среда. От това пък 
зависят видовете последствия и тяхното отражение върху условията за живот. 
Напр. при понижаване на температурите големи обеми водни маси ще бъдат 
мобилизирани в ледове и снегове, сушата ще бъде покрита с дебела ледена 
и снежна покривка, нивата на морета и океани ще се снижат, ще последва 
промяна на ерозионните базиси на реките, преустройства и допълнително 
всичане на речните системи, активизиране на склонови процеси, снижаване 
нивата на подземните води, слягане и пропадане на слаби почви в котловини, 
низини и други ниски земи. Друг набор от процеси, вкл. разрушителни и 
бедствени, ще бъде активиран при хипотезата за повишаване на температурите. 
Това води до необходимостта от разработване съответно на два сценария за 
научните, организационните, превантивни и други дейности. При тяхното 
изпълнение един атлас на природните бедствия по нашите и съседните земи 
ще бъде много полезен. 

Международното сътрудничество е необходимо и полезно в няколко 
насоки: запълва се клетката на България в бъдещите карти на природните 
бедствия на Балканския полуостров, Европа и света и това е нашия национален 
принос на международното поприще; решават се научни, защитни, социални 
и други проблеми при трансгранични природни бедствия – земетресения, 
наводнения, поройни явления, засягащи две или повече съседни страни; 
изследват се и се оценяват събития и явления, намиращи се в една страна, но 
имат отражение и в други страни като напр. появата на пролома на р. Дунав 
през Карпатите и на Босфора, свързал Мраморно и Черно море; разработват 
се единни методики, процедури и легенди за съставяне на различни видове 
карти и тяхното хармонизиране по границите на страните; изпълняват се 
съвместни проекти за мониторингови изследвания на активни геодинамични 
процеси, като се използват съвременни методи за изследване – космически, 
геофизични, геодезически, с избор на оптимални режими на работа за 
добиване на повече информация; съставят се съвместни прогностични оценки 
за бъдещо развитие на процесите и се разработват мерки за защита от тях. 

Споменатите дейности са част от един по-голям механизъм, предназначен 
да противодейства на природните бедствия и други разрушителни процеси, да 
намалява и ограничава последствията от тях върху населението, населените 
места, сградните фондове, комуникациите, индустрията, енергетиката, 
минно-добивната промишленост, селското стопанство, културно-
историческото наследтво и околната среда. Въпреки прогреса във всички 
области и намирайки се вече в началото на XXI век, природните бедствия 
все още причиняват много човешки жертви и пострадали, големи разрушения 
в материалните фондове, разстройване на цели икономики, нарушаване на 
производствени процеси, повишаване на социалното напрежение, дори 
в напреднали държави. Последните години дадоха изобилие от примери. 
Необходимият защитен механизъм трябва да се основава на съвременни 
и модерни стратегии, програми и други документи, които да определят 
неговата структура, видовете дейности, разположението им във времето, 
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организацията, изпълнителните звена, финансирането и отчитането. Всичко 
това трябва да отразява дългосрочната държавна политика в защитата от 
природните бедствени и други разрушителни процеси. Тази проблематика не 
е и не бива да бъде политизирана, но се нуждае от компетентни държавни и 
политически решения. 

Много важно е всяка страна да изучава и систематизира информацията 
от случили се бедствия, да извлича изводи и поуки, полезни за посрещането 
на следващи бедствия. Забелязано е, че всяко от тях нещо утвърждава и 
нещо отхвърля от предишни събития. Актуален е проблемът за изграждане 
на Национална информационна система, която да обедини и обобщи всички 
сведения, разпръснати в книги, статии, доклади, геофондове и намиращи се 
в насипно състояние. Тази информационна система трябва да има подходяща 
структура, позволяваща решаването на научни и практически задачи. Нейното 
изграждане е въпрос на специален проект, но тя ще включва списъци, албуми, 
карти, атласи на бедствени явления и засегнати от тях обекти, съответно 
систематизирани и класирани за удобно ползване. Целесъобразно ще е тази 
система да се изгражда на национално, областно и общинско равнища за 
нуждите на съответните територии. Много важно е постигнатите резултати 
да се предават на всяко следващо поколение, да има приемственост и по-
добра използуваемост. Цялата система трябва да е достъпна за управленски 
органи от всякакви равнища, за експерти, научни организации, университети, 
училища и за цялата общественост. 
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