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Увод
Наводненията са най-често среща-

ните природни бедствия, както в свето-
вен мащаб, така и в България; най-чес-
ти са наводненията от дъждовно-речен 
тип. От всички екологични катастрофи, 
наводненията са най-добре проучени и 
познати на човека (8). По данни на ООН, 
ежегодно на земята стават около 10 000 
различни наводнения. В тропическите 
райони наводненията са свързани с ком-
бинираното въздействие на поройните 
валежи и силните ветрове – тайфуни и 
урагани, като на първо място в черната 
класация е ураганът “Катрина” (2005 г.).

Наводнения, причинени от пролив-
ни дъждове не са рядкост и за умерените 
вътрешноконтинентални територии на 
Европа и Азия. В повечето случаи, ката-
строфалният ефект се получава от ком-
бинираното въздействие на дъждовете 
и топенето на снеговете. На територията 
на Русия през миналия век има десетина 
такива големи наводнения. Подобни са и 
наводненията през 1997 г. в Германия и 
Франция.

От 1998 г. до сега Европа е пострада-
ла от над 100 мащабни наводнения, вклю-

чително тези по реките Дунав и Елба през 
2002 г. Последвалите наводнения през 
2005, 2007 и 2010 г. потвърждават нарас-
налата уязвимост на Европа към навод-
нения и необходимостта от допълнител-
ни мерки (11).

Видове наводнения
Разпределението на природните бед-

ствия в глобален мащаб е представено на 
фиг. 1.

Според мащаба на обхванатата тери-
тория, наводненията се разпределят на: 
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The basic characterizations of 
the f loods are clarified.

The short historical reference for the large 
f loods in Bulgaria for the last 11 years in-

dicates year 2005, like the heavier – 75 
% from the country area is affected.

The medical consequences, orga-
nization and rescue measures af-

ter f lood are systematized. 
The prevent organizing activities after se-

rious consequences from floods in Bul-
garia during 2005 included acceptance 

of new lows, statutes, regulations and in-
structions, confirmation the role of the 
United rescue system, formation of de-
partments Breakdown-rescue activities 
and operative communicated-informa-
tive centers of the area of each region.
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1. Местни – засягат се отделни реки 
или речни участъци;

2. Среднообхватни – обхващат района 
на няколко реки;

3. Мащабни – обхващат значителна 
територия;

4. Крупно-мащабни, повсеместни – об-
хващат голяма част от страната или 
цялата страна (9).

В зависимост от начина, по който 
възникват наводненията, се наблюдават 
две групи:

 ❖ природни наводнения (в болшин-
ството от случаите – близо 80% от 
наводненията) – в резултат на обил-
ни валежи, интензивно топене на 
снегове, заприщване на речни кори-
та и др.;

 ❖ антропогенни (20%)– дължащи се на 
аварии, скъсване на стени на изкуст-
вени водоеми и др.

Най-често стават т.нар. наводнения 
от дъждовно-речен тип. Проливни дъ-
ждове, падащи на обширни територии 
от водосбора на реките, образуват огро-
мна водна маса, която речните корита не 
са в състояние да поберат. Водата изли-
за от коритата на реките и потича надо-
лу към устието като едновременно с това 
залива огромни пространства в речните 
долини (5).

При неочаквано повишаване нивото 
на моретата и океаните – като следствие 
от: 1) изключително високи океански 
приливи, 2) урагани, 3) цунами, както и 
4) при рязко потъване на повърхността 
на крайбрежната суша се получават на-
воднения от типа заливане на крайбре-
жия. Тези наводнения са особено харак-
терни за територията на Холандия – през 

последните 4 века там има около 15 ка-
тастрофални наводнения със залети де-
сетки хиляди хектара земя. Други ката-
строфални наводнения се дължат на ряз-
ко потъване на големи площи от сушата, 
причинени от земетресения: на 7.06.1692 
г. за броени минути във водите на Ка-
рибско море потъва гр. Порт Роял на ос-
тров Ямайка; вследствие на земетресение 
на 16.12.1881 г., в американския град Ми-
сури площ от около няколко хиляди ква-
дратни километра пропада надолу с бли-
зо 5 м.

Историята помни и унищожителни 
цунамита: в България през 543 г. във Вар-
ненския залив е имало цунамна вълна с 
вероятна амплитуда около 5 m; в Япо-
ния през 1933 г. от земетресение се обра-
зува цунами с височина 28.7 m; през 1956 
г. при земетресение в Егейско море са на-
блюдавани цунами с височина до 20 m; 
на 26 декември 2004 г. цунами в Индий-
ския океан отне живота на стотици хи-
ляди хора в 11 държави, а на 11 март 2011 
г. 15-метрово цунами в Тихия океан бли-
зо до източното крайбрежие на Япония 
предизвика тежка ядрена авария в АЕЦ 
„Фукушима“. 

Предвид разрушителната сила и го-
лемина на вълната-цунами и огромно-
то количество на енергията й, тя може да 
нанесе огромни поражения на крайбреж-
ните райони. Причините за възникване-
то й могат да бъдат земетресения, зем-
ни свличания, вулканични изригвания 
– явления, които раздвижват и придават 
енергия на водните маси. Още в древна 
Гърция цунами се свързва с подводните 
земетресения, макар механизмът на об-
разуването им да не е ясен до 20-ти век.

При възникването им в дълбоки 
океански води цунамите имат дължи-
на на вълната около 200 km, скорост над 
800 km/h, а амплитудата им може да бъде 
само около 1 m. Вълните-цунами започ-
ват да нарастват на височина, когато на-
ближат брега – вълната се свива и нейна-
та скорост пада под 80 km/h, дължината 

Фиг. 1
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  намалява до по-малко от 20 km, а ам-
плитудата й нараства силно. 

Друг вид наводнение се дължи на то-
пенето на снеговете – снежната покривка 
съдържа големи запаси от вода. Но опас-
ността от наводнения зависи не толкова 
от дебелината на снега, колкото от ско-
ростта и времетраенето на топенето му. 
Снеготопенето може да бъде както един-
ствена причина за наводнения, така и до-
пълнителен фактор по време на дъжд. 
Дъждът размива плътната снежна по-
кривка и бързо повишава температурата 
на вътрешните й пластове, като по този 
начин ускорява процеса на топенето на 
снега. В резултат се получават големи ко-
личества вода като сумарен ефект от са-
мия дъжд и стопения сняг.

За умерените и субарктичните гео-
графски ширини са характерни наводне-
ния, причинени от заприщване на речни-
те корита от ледени образувания. Такива 
катастрофални наводнения са наблюда-
вани по реките в Сибир (рр. Об, Енисей, 
Лена), в Канада и др. Река Лена превър-
на 25 хилядния град Ленск в град-при-
зрак (23.06.2001 г.). Лена е победена, след 
като бомбардировач Су 24 с мощни бом-
би разчупва няколко километров леден 
блок, задръстващ реката.

Има и катастрофални наводнения, 
поради аварии в хидротехнически съо-
ръжения. Най-тежките катаклизми от 
този вид са следствия от разрушаване на 
язовирни стени – през миналия век в Ев-
ропа и САЩ стават около 35 такива на-
воднения с общ брой загинали повече от 
1000.

Основни характеристики на 

наводненията
Загубите които причиняват навод-

ненията, зависят преди всичко от техни-
те основни физични параметри: често-
та на повторяемост, големина, скорост на 
покачване на водата, продължителност и 
сезонност (6).

Честотата на повторяемост е ва-
жен параметър, който има силно изразе-
но въздействие върху хората и върху го-
товността им да посрещнат бедствието. 
В районите с умерен климат тази често-
та напр. е средно 1 наводнение на 2 год., а 
в други райони на света е изключително 
ниска – 1 наводнение на 1000 г.

Големината – нивото – на 1 наводне-
ние се изразява чрез разхода на вода – в 
м3/сек и нивото в метри над някаква точ-
ка, приета за базисна. Нивото на всяко 
наводнение се определя от дълбочина-
та на водата над залетите територии, от 
което пък зависят продължителността на 
бедствието и мащабите на загубите.

Скоростта на покачване на водата 
представлява времето от началото на на-
воднението до най-високото ниво на во-
дата и характеризира интензивността на 
катастрофата. Този параметър има ва-
жно отношение към броя на човешките 
жертви, тъй като той определя времето, 
с което разполагат хората за да реагират 
на стихията.

Продължителността на наводнение-
то може да бъде от няколко минути – ко-
гато наводнението е следствие на гигант-
ска вълна цунами, до месеци – при про-
ливни дъждове в басейните на мощни 
реки или при топене на огромни снежни 
маси.

Сезонността на наводненията опре-
деля главно материалните щети и то пре-
димно в селското стопанство – опасни 
са всички сезони с изключение на зима-
та, докато зимните наводнения са по-ка-
тастрофални за градския и обществения 
сектор.

Големите наводнения в 

България
са главно от дъждовно-речен тип, 

тъй като на територията на страната съ-
ществуват условия за формиране на голе-
ми водни маси в долините на реките (12). 
Най-старото регистрирано голямо на-
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воднение у нас е от 1712 г. в басейна на р. 
Марица (2).

През 1999 г. пороите през първата 
събота на м. Ноември превръщат 1/3 от 
страната в кална локва, 7 души загиват, 
70 общини са залети от водната стихия, 
20 моста са разрушени (4).

2005 г. – наводненията от проливни 
дъждове през лятото са катастрофални – 
крупно-мащабни (повсеместни); заляха 
75% от територията на нашата страна в 4 
вълни – през май, юни, август и септем-
ври. Загиналите и удавените са 5 души, 
но десетки хиляди са останалите без до-
мове. Щетите, освен икономически, са с 
психологично, социално и медицинско 
значение. Помощ оказват ЕС, САЩ, Че-
хия, Германия, Люксембург, Словения, 
Австрия, Словакия и др.

2007 г. – на 6. и 7.08. проливни дъ-
ждове засягат 8 области в страната, като 
най-тежка е обстановката в Русенска и 
Разградска област (община Цар Калоян 
е най-потърпевша – 8 души удавени, жи-
вотни и птици – 35 т., 50 леки и товарни 
коли отнесени, нарушена инфраструкту-
ра, електроснабдяване и водоснабдяване).

2009 г. – проливни дъждове на 29. 
и 30.06. предизвикват наводнения на 14 
общини в Разградско, Плевенско и Шу-
менско – наводнени улици, до 1 м. вода в 
приземните етажи и подлези, наноси на 
тиня в дворните места и др.щети. Про-
ливни дъждове причиниха наводнения 
и срутване на част от пътя при с. Гърля-
но (Кюстендилска общ.), затворен е пътя 
Кюстендил – ГПКК Гюешево, прекъснат 
е достъпа до някои селища и са нанесени 
щети на стойност 8 млн. лева.

2010 г. – на 13.05. проливен дъжд и 
градушка заля гр. Свищов като наводни 
къщи, активира свлачище и унищожи зе-
меделската продукция в 3 съседни села. 
Разлив на р. Места след проливни дъждо-
ве на 15. и 16.05.2010 наводни земеделски 
земи и населени места.

2012 г. – на 6.05.2012 г. стената на язо-
вир „Иваново“ се скъсва и няколкомет-
рова вълна залива с. Бисер (община Хар-

манли). Наводнени са голяма част от къ-
щите на селото, удавени са голяма част от 
домашните животни, жертвите са 10 чо-
века. Наводнен е и гр. Харманли…

Медицински последици
При наводнения се очакват преобла-

даващо материални щети– засягат се голе-
ми площи по течението на реките с горска 
и селскостопанска растителност, и много 
по-малко медицински загуби, в сравнение 
с обстановката при земетресения, пожари 
или други бедствени ситуации (7). Серио-
зен проблем, обаче е влошената хигиенно-
епидемиологична обстановка. 

Медицинските загуби се характери-
зират с това, че при наводнения травми-
те са най-разнообразни. Наблюдават се 
травми, поради удари с твърди предмети, 
носени от водата, скачане от високо при 
опитите за бягство или опит за изплува-
не или излизане от водната стихия, или 
при влаченето им от нея и др. Пострада-
лите могат да бъдат със силно охлажда-
не на тялото при студени води. Значите-
лен е броят на случаите с удавяния. Уве-
личава се през следващите дни заболева-
емостта от простудни и инфекциозни за-
болявания, поради неблагоприятните ус-
ловия (10). Характерно е, че контактът на 
тялото с водата, особено с неблагопри-
ятна температура води до изменения от 
страна на целия организъм. В най-голя-
ма степен промяна настъпва в белодроб-
ната функция, в резултат на което се про-
меня нуждата от кислород в организма. 
Възможни са и комбинирани уврежда-
ния: попадане на вода в дихателните пъ-
тища (с последващите от това усложне-
ния – възпалителни изменения в бели-
те дробове, загуба на дихателна повърх-
ност) и увреждания на опорно-двигател-
ния апарат, на главата и на гръдния кош.

Удавянето води до задушаване пора-
ди нахлуване на вода в дихателните пъ-
тища и в белия дроб, и постепенно се за-
дълбочава, преминавайки през 4 фази на 
отпадане н физиологичните функции.
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Организационните и спаси-

телни мерки при наводне-

ния изискват:
1. Първа мед.помощ за пострадалите;

2. Евакуиране на населението от зале-
тите зони в др. населени места;

3. Х и г иенно-п рот и воеп и дем и ч ни 
мероприятия.

Първата мед.помощ се оказва в рам-
ките на само- и взаимопомощ от оцеле-
лите (9), в т.ч. от оцелели медицински 
лица, от санитарни и водно-спасителни 
отряди, от сили на Гражданска защита, 
от екипи на Центровете за спешна мед.
помощ и др. До 1 мин. след аспирирането 
на вода състоянието е спонтанно обрати-
мо. През втората и третата фаза на давене 
състоянието е обратимо при своевремен-
на и добре направена реанимация. В чет-
въртата фаза състоянието е трудно обра-
тимо, но при правилна реанимация има 
възможност за спасяване. Извеждането 
на водата от дихателните пътища е необ-
ходимо условие за осигуряване на свобо-
ден достъп до белия дроб, но не бива да 
се губи много време – не повече от 30 сек. 
(водата бързо попада в кръвообръщени-
ето) и веднага се започва пулмонална и 
сърдечна реанимация – в съотношение 
30:1.

Много сериозна е опасността от раз-
витие на епидемии – има повреди във во-
допроводната мрежа, разливане на кана-
лизационни води, натрупване на отпадъ-
ци, разнасяне от водите на трупове на за-
гинали хора и животни. Необходим е не-
прекъснат здравен контрол на водата и 
хранителните продукти, да се осигури 
водоснабдяване от др. източници, може 
да се наложи унищожаване на храни или 
да се използват след определена обработ-
ка. Организира се епидемиологично на-
блюдение на населението за предотвратя-
ване на епидемии от дизентерия, холера, 
коремен тиф и др. (1). Противоепидемич-
ният контрол на региона се осъществява 
от РЗИ – от специализирани групи, отря-
ди и лаборатории.

Превантивни мерки
1. Във връзка със сериозните последи-

ци от наводненията в България през 
2005 г., се приеха нови закони, пра-
вилници, наредби и инструкции:

 ❖ Закон за защита при бедствия (ДВ, 
бр. 102 от 19.12.2006 г.) (3);

 ❖ Изменение и допълнение на закона 
за управление при кризи;

 ❖ Правилник за устройството и дей-
ността на Националния учебен 
център;

 ❖ Правилник за регистрите на добро-
волните формирования за защита 
при бедствия и на преподавателите 
за обучения на доброволци;

 ❖ Инструкция за реда за осъщест-
вяване на оперативна защита при 
наводнения;

2. Утвърди се ролята на Единната спа-
сителна система за спасителна дей-
ност при бедствия.

3. Изградиха се оперативни комуника-
ционно-информационни центрове и 
отдели “АСД“ (аварийно-спасител-
ни дейности) на територията на вся-
ка област.

4. Гражданска защита активно участ-
ва и в структурите на Европейската 
общност за защита при наводнения 
и др. бедствия от 01.01.2007 г. след 
присъединяване на РБългария в ЕС.

Необходими са, обаче, още практи-
чески превантивни действия по поддър-
жане на опасните водни обекти, съчетани 
с научно предвиждане, събиране и обоб-
щаване на необходимата информация за 
тях, така, че да се осигури ефективен мо-
ниторинг на състоянието им и огранича-
ване размерите на възможните бедствия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наводненията представляват 40% 

от природните бедствия в световен ма-
щаб. Природните наводнения са резултат 
на обилни валежи, интензивно топене на 
снегове, заприщване на речни корита (от 
ледени блокове и др.) и т.н. Антропоген-
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ните наводнения се дължат на аварии, 
скъсване на стени на изкуствени водоеми 
и др. – изкуствените са по-редки, но с по-
тежки последици.

Основните характеристики на на-
водненията са: интензивност, продъл-
жителност, честота на повторяемост, го-
лемина (ниво), скорост на покачване и 
сезонност.

Кратката историческа справка за го-
лемите наводнения на България за по-
следните 14 години сочи 2005 г. като най-
тежка – 75% от територията на страната е 
пострадала.

Организационните и спасителни 
мерки включват: първа мед.помощ за по-
страдалите; евакуиране от залетите зони 
в други населени места; хигиенно-проти-
воепидемични мерки.

В превантивните организационни 
дейности след сериозните последици от 
наводненията в България през послед-
ните години се включват: приемането на 
нови закони и инструкции, утвърждава-
не ролята на Единната спасителна систе-
ма и оперативните комуникационно-ин-
формационни центрове на територия-
та на всяка област. Необходими са обаче, 
още мерки за превенция, контрол и на-
учно предвиждане на възможните бед-
ствия, свързани с водната стихия. 
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