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Abstract. Three groups of phenomena, respectively, in society and in nature, are very different 
in their genesis, scenery, structures with varying characteristics. Point of contact between them 
is that both groups of phenomena have negative effects and impacts on society and its material 
and spiritual culture. Logically, the idea to what extent the coincidences, overlapping or gap 
in time of public crises and natural disasters affect the cumulative result. It is considered the 
need for research on this issue, with the expectation to achieve useful results for society. The 
need for research on this issue is reviewed with the expectation to achieve useful results for the 
society. The initial phase of this ongoing process will be accompanied by a number of difficulties 
related to the lack of experience of research teams on theoretical basis methodical procedures. 
The participation of researchers with diverse expertise competence from many sciences will be 
necessary, and this requires an effective scientific coordination between them. Some findings, 
regularities and general related to the impact of geography, geometric characteristics of national 
territories, natural conditions, including resources and risks, the degree of socio-economic 
development are discussed. Examples and lessons from the behavior of the state and the 
population in crises and disasters in the past are discussed too. Measures for research, regulatory 
framework, geo-protection system, monitoring, forecasting, information and education, and the 
future National Doctrine be included in the section “Reducing the risks of public crises and 
natural disasters in the Republic of Bulgaria” have been proposed. 
Keywords: natural disasters, social crises, countermeasures

Резюме. Двете групи явления, съответно в обществото и в природата, са много различни 
по своя генезис, същност, природа, структура и разнообразни характеристики. Допирната 
точка между тях е, че и двете групи явления имат отрицателни въздействия и последствия 
за обществото и неговата материална и духовна култура. Логично възниква идеята до каква 
степен съвпаденията, застъпването или разминаването във времето на обществени кризи 
и природни бедствия се отразява на сумарния резултат. Разглежда се необходимостта от 
научни изследвания по този проблем, с очакването да се постигнат полезни за обществото 
резултати. Началната фаза на този продължителен процес ще бъде съпроводена и с 
редица трудности, свързани с липсата на опит, на изследователски екипи, на теоретични 
основии методични процедури. Наложително ще е участието на изследователи с 
разнородна експертна компетентност от близки и далечни науки и това изисква ефективна 
научна координация между тях. Обсъждат се някои констатации, закономерности и 
общи положения, свързани с влиянието на географското положение, геометричните 
характеристики на националните територии, природните условия, в т.ч. ресурси и рискове, 
степента на социално-икономическо развитие и др. Разгледани са примери и поуки от 
поведението на държавата и населението при кризи и бедствия в миналото. Предложени са 
мерки относно изследванията, нормативната уредба, геозащитната система, мониторинга, 
прогнозирането, информирането и образованието, а също и бъдещата Национална 
доктрина да се включи в раздел „Намаляване на рисковете от обществени кризи и природни 
бедствия в Република България”. 
Ключови думи:  природни бедствия, обществени кризи, превантивни мерки
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Уводни бележки
Двете явления, едното обществено и другото природно, са много различни 
по генезис, типология, характерстики, причини, проявления, времетраене и 
др. и представляват самостоятелни обекти на изследване на своите науки. 
Постигнати са съществени резултати в научните изследвания, има и още 
много нерешени проблеми. Прилики между тези толкова различни явления 
са отрицателните последствия върху обществото, неговата материална 
и духовна култура, върху природните условия и околната среда. Особен 
интерес представлява застъпването и съвпадането по време на тези явления 
и техният сумарен ефект върху хората и природата. На този проблем досега 
не е обръщано необходимото внимание и задачата на настоящите редове е да 
бъдат направени начални констатации, оценки и препоръки като основа за 
бъдещи активности по неговото решаване. Неизбежни и полезни ще бъдат 
всякакви дискусии.

Състояние и актуалност на проблема 
Двете групи явления, едната в обществото и другата в природата, по 
своята същност, място, генезис, характеристики и други показатели са си 
самостоятелни и без преки връзки помежду си. Те имат сложни структури и 
са съставени от многобройни и различни по вид явления, намиращи се често 
в причинно-следствени зависимости, изучавани от съответни обществени и 
природни науки.

Кризите в обществото – политически, икономически, финансови, 
социални и др., с придружаващи ги безработици, инфлации, банкрути, 
фалити, контрабанди, социални вълнения, политически напрежения, смяна 
на власти, тероризми, войни, са предмет на изследване на философските, 
икономическите, финансовите, социологическите науки. В случая се 
отбелязват само някои техни белези, които имат отношение към темата. По 
обхват биват локални, национални, регионални и глобални. По времетраене 
са краткотрайни и дълготрайни, по-често е второто, с продължителност 
месеци и години. Последствията имат много сложна анатомия – от жертви 
и ранени (при войни, бунтове, тероризъм) до обедняване на големи маси от 
населението.

Природните бедствия също изпълват една сложна структура от различни 
явления в космоса, атмосферата, литосферата, хидросферата и биосферата 
(фиг. 1). Те са обект на съществена част от научните програми, планове и 
проекти на звената по науки за Земята в БАН и университетите. Историята 
на изследванията съдържа много поуки, полезни за развитието на тази 
проблематика в бъдеще. Основните белези на природните бедствия са големите 
различия в обхвата – от локални до глобални, по времетраене обикновено 
са краткотрайни, от минути до няколко денонощия. Последствията също 
са много разнообразни и включват: жертви, ранени, разрушения в селища, 
индустриални зони, енергийни центрове, разстройство на икономиката, 
прекъсване на комуникации. 

Състоянието на проблема за зависимостите между обществени кризи и 
природни явления при съвпадение на техните времепроявления се оценява 
като намиращо се в зародиш, с лансиране на първи идеи и инициативи 
за научни изследвания и приложения на техните резултати. Има място 
допускането, че при разминаване във времето те са независими едни от други 
и взаимно не си влияят. При тяхното времево съвпадение обаче първият 
въпрос, който възниква, е дали общата сума на загубите, оценена в паричен 
еквивалент, е аритметичен сбор от тези на отделните събития или е нещо друго. 
И вече следват въпросите каква е разликата, с какви методи да се определя, 
възможности и начини да се минимизират загубите и др. Материята е сложна, 
има трудности от различно естество, в т.ч. и логическо, доколко могат да се 
сравняват явления от различен генетичен тип. Все пак би следвало това да 
е възможно за всички елементи, които могат да се оценяват количествено с 
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парични или други начини. Обществените и природни дадености и условия са 
по-сложни от началните схеми и постановки, но е въпрос на време и развитие 
за тяхното по-пълно приближаване до реалността. Напр. една голяма по 
територия и население и икономически развита страна може да понесе по-
добре едно силно земетресение, отколкото малка и слаборазвита държава. 
Тя дори може да изпадне в някакъв вид обществена криза, причинена от 
бедствието.

Фиг. 1. Структура на природните бедствия в земното и околоземното пространство
Fig.1. Structure of natural disasters in the Earth and near-Earth space

Актуалността на това начинание се определя от благородната цел да 
се отчитат по-реално въздействията и последствията от обществени кризи 
и природни бедствия, да намаляват рисковете от тях и обществото да се 
облекчава от все повече нарастващото неблагоприятно натоварване от 
околния свят.
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Взаимодействия и последствия
В по-продължително историческо време е възможно да има ред от 
различни видове обществени кризи с различна продължителност и ред от 
природни бедствия, обикновено краткотрайни и разделени от неравномерно 
разпределени интервали на затишие. Членовете на двата реда могат да влизат 
в различни комбинации на съвпадение и разминаване във времето. От това 
зависи степента на тяхното взаимодействие. При пълно разминаване е логично 
да се приеме, че последствията на всяко събитие са независими едно от друго 
и се оценяват самостоятелно. Обаче при съвпадение на времепроявленията 
им следва да се отчитат взаимните им влияния. Те от своя страна са насочени 
към увеличаване или намаляване на ефектите спрямо аритметическия сбор 
от двете. Една бъдеща методика вероятно ще отчита тези взаимодействия 
с корекционни коефициенти за тяхното увеличение или намаление. 
Проблематиката е много сложна поради сложността на структурите и на 
двете групи явления. Вероятно ще има начален етап с качествени оценки, 
последван от етап на количествено оценяване, основаващо се на по-дълги 
числени редове, подплатени с достатъчно статистическа информация.

И сега се очертават редица констатации и закономерности, валидни за 
всички части на света и при различни страни и локалитети. От значение 
са размерите и формите на националните територии, тяхното географско 
положение, природните условия, в т.ч. ресурси и рискове, населението, 
степента на социално-икономическо развитие, политическото устройство и 
др. 

Реакция на държавата и населението на кризи и бедствия в миналото – 
примери и поуки
С Освобождението на България през 1878 г. се поставя ново начало на 
държавното устройство и стопанско-икономическото развитие на страната 
с редуващи се периоди на прогрес, войни, обществени сътресения и кризи. 
Поредицата от природни разрушителни процеси, вкл. и бедствени, следва 
своя естествен ход и източва значителна част от националното богатство на 
все още бедната държава. Прозорливи учени и държавници създават първите 
изследователски и оперативни звена със задача да събират количествена 
информация за протичащите на територията на страната природни процеси, 
вкл. бедствените, и да осведомяват и предпазват населението от тях. 
След повече от сто години развитие и натрупване на опит, понастоящем 
има относително добра система за противодействие на отрицателните 
въздействия върху обществото в частта на природните бедствия и преди 
всичко на земетресенията (Христосков, Солаков, 2009). Макар и обременена 
от непълноти, несъвършенства и най-вече от недофинансиране, тя реагира 
на по-силните въздействия, най-вече в сектора „Спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи (СНАВР)”. Не са известни случаи на 
търсене на зависимости при последствията от природни бедствия в кризисна 
обстановка в обществото. 

Първата засечка през XX век се случва през 1913 г., когато силно 
земетресение с магнитуд 7 във Великотърновско съвпада с хода на Балканската 
война. Силните земетресения в Тракия с магнитуди 6,8 и 7,1 през 1928 г. 
съвпадат по време с тежки за страната последствия от Ньойския договор, с който 
е завършила Първата световна война и започващата глобална икономическа 
криза. Този случай заслужава да му се обърне по-голямо внимание, защото 
на него властите, държавата, населението са реагирали по най-добрия начин, 
което се вижда от съдържанието на направенния тогава Отчет (ДИПОЗЕ, 
1931). С него се отчита тригодишната работа на специално създадената 
Временна дирекция към МВР със задължение да възстанови пострадалите 
райони, огромния обем от строителни работи изпълнен от населението 
и трудовите войски и още твърде много дейности по въстановяване на 
селищата, жилищния фонд, обществените сгроди, комуникациите и т.н. Само 
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болниците – възстановени и новопостроени, за три години са над триста. И 
то във времена, когато не е имало автоматизации и механизации и основната 
сила е бил ръчният труд. Временната Дирекция, която е основна ръководна 
и движеща държавна структура на възстановителните дейности, е създадена 
съгласно една от разпоредбите на специално приетия за този случай закон. 
В него се съдържат и други разпоредби, уреждащи разнородни материи и 
задължения на министерства и ведомства, свързани с отстраняването на 
последствията от природните бедствия. Забележителна част на ДИПОЗЕ 
е неговият финансов раздел с подробна информация за всички парични 
операции, вкл. и пълен списък на даренията и дарителите. Това е пример за 
бърза, точна и ефективна реакция на цялото общество, когато държавният 
глава цар Борис III предприема обиколка на пострадалите области, 
парламентът приема специален закон, правителството и министерствата 
изпълняват съответни на компетенциите им задължения, населението масово 
се включва във възстановителните работи. При така ярко изразеното единство 
на цялото общество, въпреки огромните щети и разрушения и въпреки 
тежкото социално-икономическо състояние на страната, тя успява за кратко 
време да преодолее последствията от сполетелите я природни бедствия. Тази 
картина носи петната и на отрицателни обществени явления като кражби, 
мародерство, отклоняване на средства, корупция.

Земетресения с източник Вранча, Румъния през 1977 г. с магнитуд 7,2 и 
1990 г. с магнитуди 6,7 и 6,1 засегнаха сериозно части от Северна България, 
първото взе и над 120 жертви в жилищни сгради в гр. Свищов (Бранков и 
др., 1983) (фиг. №№2-4). Силно земетресение в района на гр. Стражица и 
околните селища предизвика големи разрушения и щети на селища, сгради, 
комуникации в края на 1986 г. В условия на тогавашните централизирани 
системи на управление първите реакции, фазата на спасителните и неотложните 
аварийно-възстановителни работи бяха бързи и ефективни. В тях бяха 
отбелязани героични постъпки на спасителни екипи от Гражданска защита, 
военни поделения и граждани. В по-късните фази на възстановяването обаче 
настъпи протакане, отлагане на срокове, продължило години. Причините са 
различни, най-вече финансови.

Фиг. 2. Разрушен жилищен блок в Свищов в резултат от земетресението от 04.03.1977 г.

Fig. 2. A block of flats in Svishtov Town destroyed during the earthquake of March 4, 1977



  88   Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©

Фиг. 3. Разрушения по Търговската гимназия в гр. Свищов в резултат от земетресението от 04.03.1977 г.
Fig. 3. Damages on Commercial High School in Svishtov Town during the earthquake of March 4, 1977

Фиг. 4. Долната част от активизирало се свлачище в с Вардим след от земетресението от 04.03.1977 г.
Fig. 4.  The toe of a landslide at Vardim Village triggered during the earthquake of March 4, 1977

Средно по величина земетресение през 2012 г. в Пернишко и наводнение 
в Ямболско поставиха на изпитание власти и населание със значителни 
разрушения и материални щети и възникналото социално напрежение. Отново 
се появиха финансови затруднения, закъснения във възстановителните работи 
и всичко това в условия на наша и световна икономическа криза. 

Този макар кратък и непълен обзор върху примери от столетието води до 
полезни констатации, изводи и поуки:
	Природните бедствия предизвикват съществени отрицателни 
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въздействия върху нормалния ход на общественото развитие чрез 
многобройните и разнообразни последствия – от човешки жертви и 
пострадали до тежки разрушения на селища, обществени и жилищни 
сгради, инфраструктура, обекти на енергетиката и индустрията, прекъсване 
на водопроводи, електропроводи, комуникации, разстройство на социално-
икономическия живот, повишаване на общественото напрежение;
	Тежестите на бедствието зависят освен от неговите характеристики 

още от големината на страната и числеността на населението, степента на 
нейното икономическо развитие, предварителната подготовка на властите и 
населението да посрещат такива събития, готовност за вътрешна солидарност 
и международна помощ и други фактори Малка страна със слаба икономика 
при тежко бедствие може да изпадне в икомическа криза;
	Неясната засега зависимост между бедствие и обществена криза 

при съвпадението им по време предстои да бъде изяснявана и резултатите 
да бъдат включени в бъдещата политика за намаляване на последствията от 
тях. Това ще бъде част от очакваното ново научно направление Икономика на 
природните бедствия;
	Като важни фактори за успешно преодоляване на последствията от 

природни бедствия са още компетентността и решителността на властите 
от различини равнища, предварителната подготвеност на населението, 
наличието на редица морални качества при хората и обществото като цяло. 

Мерки за противодействие
За да се противопостави обществото ефективно и успешно на едновременното 
и комбинирано въздействие на обществени и природни разрушителни 
процеси и да се намалят последствията от тях, е необходимо да се изпълнят 
редица дейности, подредени в логична структура, включваща:

1. Научни изследвания със задача да се изясни проблемът чрез съставяне 
на информационна система за събития и бедствия, оценка на историческия 
опит, съставяне на възможни сценарии за бъдещи събития с оценка на 
рисковете от тях. Това следва да бъде подробно разработен научен проект, 
включващ теоретични, методични и регионални изследвания, за които има 
сили и възможности в академични и университетски звена. Важен фактор е 
намирането на целево финасиране.

2. Включване в бъдещата Национална доктрина на Република България 
на стратегическия проблем „Намаляване на рисковете от обществени 
кризи и природни бедствия на територията на Република България”. Това е 
необходимо поради прякото отражение на големите обществени и природни 
рискове върху националната сигурност.

3. Допълване, усъвършенстване и разработване на нови документи от 
нормативната уредба, която урежда материята по намаляване на рисковете от 
обществено и природно естество в страната. Това включва логично построена 
система от закони, наредби, норми, решения, стратегии, програми, планове за 
действие и др., с обхвати на национално, областно и по-ниски равнища. Най-
важните от тях подлежат на хармонизиране с уредбата на Европейския съюз. 
Това вече е направено с Еврокод 8 за строителство в земетръсни райони.

4. Допълване и усъвършенстване на структурата и организацията на 
геозащитната система с оглед привеждането ѝ в състояние да отговаря на 
съвременните изисквания за ефективна защита на населението, материалните 
ценности и околната среда от опасните процеси в природата и обществото. В 
тези мерки се включват: създаване на надведомствена Национална агенция 
по геология, която да осъществява държавната политика в геоложките 
дейности, свързани главно с геоложките ресурси и рискове; възстановяване 
на Отдела за противодействие на свлачищата в МРРБ, като му се възложат 
и координационни функции за тези дейности в другите ведомства; да се 
укрепят кадрово и материално геозащитните фирми при МРРБ, като се 
разшири дейността им към мониторинга, прогнозирането и превенцията на 
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свлачищните и други разрушителни процеси в селищните територии и вилни 
зони; да се назначат в техническите служби на общини с висока степен на 
природни рискове щатни специалисти по инженерна геология и околна среда, 
със задача да решават текущи проблеми на съответната територия. При по-
леки случаи те сами ще се справят и ще допринесат за икономии на средства. 
Когато обектите са с по-висока категория на сложност, общинските експерти 
ще знаят към кои институции и фирми да се обърнат. Като добри познавачи на 
условията, проблемите и обектите в подведомствената им територия, те могат 
да бъдат използвани като косултанти и експерти от техническите и други 
общински служби, други ведомства и фирми. Учредяването на надведомствен 
Национален експертен съвет по природните бедствия ще е полезно за 
обсъждане и препоръчване на важни документи – Национална доктрина, 
закони, подзаконови актове, стратегии, програми, становища за обекти.

5. Разширяване и задълбочаване на дейностите по мониторинга, 
прогнозирането и превенцията на бедствените процеси. Предназначението 
на тази мярка е да се повиши ефективността и намали стойността на 
геозащитната система, доколкото превантивните дейности са по-икономични 
от модела „тичане подир събитията”. Целта е да се предотвратяват явления с 
по-малко струващи превантивни дейности, когато е възможно, отколкото да 
се преодоляват скъпоструващи последствия. Това може да се реализира при 
програмно-проектно и финансово осигуряване.   

6. Информираност на населението. Материята за кризи и бедствия 
представлява интерес и е от полза за цялото гражданство, затова грижа на 
всички видове информационни средства е да предоставят достатъчно пълна, 
обективна и точна информация на власти, организации и обществото. Това 
позволява да се вземат правилни решения и да се реагира бързо на всички 
равнища. 

7. Да се изгради стройна, логично степенувана, модерна образователна 
система и да се внедри за обучение в различните степени на училищното и 
университетското образование със задача младежта да получи необходимата 
информация за текущи нужди, а един малък контингент от нея да придобие 
висока степен на специализация, достатъчна за професионална реализация. 
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