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Въведение 

Актуалност на проблема и мотивация 

Природните бедствия са част от живота на Земята още от нейното 
зараждане. Те са естествени и неконтролируеми процеси, с които човечеството 
е принудено да съществува и с чиито последствия - да се справя. Въпреки 
продължителното пребиваване на човека на тази планета и неговия развиващ се 
интелектуален и технологичен напредък, той все още се чувства безпомощен 
пред силата на природата. Като най-честа причина за появата на природни 
бедствия се считат климатичните промени, а допълнителни усложнения в 
глобален аспект създават нарастването на населението и бързо разрастващата се 
урбанизация. От една страна напредналите държави с голям икономически и 
производствен подем влияят върху климата, чрез обезлесяване, изхвърляне на 
вредни емисии в атмосферата и замърсяване на океаните и моретата, 
подпомагайки появата на наводнения, екстремно високи и ниски температури 
и суша. От друга - развиващите се страни са най-засягани от непредвидими 
бедствия като земетресения и цунами, резултат от занижено качество на 
строителство и инфраструктура и недостатъчно доброто ниво на социални 
услуги и здравеопазване. 

Ако сериозността на този световен проблем трябва да бъде изразена в 
цифри, то статистиката за двадесетгодишния период 1994-2013 г. показва, че над 
4.3 милиарда души са били засегнати от природни бедствия по света, като 55% 
(или 2.4 милиарда) от тях са пострадалите от наводнения, а най-много загинали 
се наблюдават при земетресения и цунами (CRED, 2015). България не прави 
изключение в общата световна тенденция за нарастване на броя на природните 
бедствия, като за десетилетието 2010 – 2015 г. най-голям брой се наблюдава през 
2013 г., когато са отчетени 1630 бедствия с природен характер (без горски 
пожари) - близо двойно на средното отчетено за същия период (НСИ, 2017). 

Несъмнено за най-голям удар върху обществото се считат загубите на 
човешки животи, но мащабните материалните щети, чието възстановяване е 
тежък, дългогодишен и високо струващ процес, както и негативните отражения 
върху природата, чието заличаване  може да отнеме десетилетия, са 
допълнителни отежнения, които не бива да бъдат подценявани. Изброените 
последици са и причините, човечеството да е в постоянно търсене на решения 
за тяхното редуциране. Съвременните практики се фокусират върху 
превенцията и подготовката преди бедственото събитие, отклика срещу него и 
възможностите за облекчаване на населението след преминаването на най-
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критичните моменти – дейности, в които картографията е неизменен 
инструмент. 

В стратегиите за ефикасно управление на кризи при бедствия, ключово 
място се отрежда на запознаването на населението с потенциалните рискове и 
заплахи. При обучението акцентът попада върху най-често срещаните за 
района на местоживеене опасни събития и върху правилните действия за 
овладяване на критичните ситуации с цел предпазване на максимален брой 
човешки животи. По-задълбоченият подход разграничава социалните групи по 
техните специфични нужди и различното им усещане за околния свят. В този 
ред на мисли децата, най-възрастните хора и тези в неравностойно положение,  
по време на бедствие се нуждаят от специални грижи и помощ, за да могат да се 
справят с критичната ситуация. Децата се характеризират с по-слаби физика и 
психика, а липсата им на самостоятелност в бедствени ситуации усилват чувства 
като страх и безпомощност. Важен елемент в изграждането на устойчиво 
поведение в стресови ситуации при тях е въвеждането на темите за природните 
бедствия в учебните занимания още от ранна детска възраст. Именно на децата 
в начална и основна степен на образование е посветена и работата, описана в 
този дисертационен труд. Той е фокусиран върху изследването на 
възможностите, които картографията предоставя при обучението за защита от 
природни бедствия на тази по-уязвима социална група. 

Картографията е мощен инструмент за справяне с бедствия, която, 
приложена с подбран и специално разработен подход, може да бъде успешно 
използвана и за защита на по-тясно специализирана социална група –  деца от 7 
до 15 години. Тя дава както традиционни решения, така и иновативни и 
интересни предложения за визуализацията на природните бедствия в 
пространството. Докато класическите карти са най-подходящи за представяне 
на риска и заплахата, то картографирането в реално време може да се използва 
за ориентация, сигнализиране и обмен на жизненоважна геоинформация от и 
за детето. Най-ефективната реализация на този метод е прилагането му в 
мобилно приложение, поради достъпа на една ръка разстояние и интуитивните 
умения на децата да боравят с мобилни телефони и таблети. Използването на 
нови технологии като виртуална и добавена реалност за демонстрация и 
извършване на обучение на ученици е атрактивен начин за затвърждаване и 
обогатяване на теоретичните знания за природните бедствия и практическите 
обучения за евакуация в училище. 

Основна цел и поставени задачи 

Основна цел на дисертационния труд е да се предложат подходи за 
картографско моделиране на природните бедствия за специална възрастова 
група – деца в начална и основна степен на образование, като получените 
картографски продукти, да допълват и обогатяват теоретичните знания на 
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учениците и да подпомагат изграждането на устойчиво поведение по време на 
критични ситуации. 

За изпълнението на целта са поставени следните задачи: 

1. Да се разгледат обща теория и основни дефиниции, използвани при 
управлението на кризи, породени от природни бедствия, както и да се 
определи мястото на картографията в цикъла на управление; 

2. Да се изследва нуждата от обучение на деца по защита от природни 
бедствия и да се разгледат начините за прилагането на това обучение в 
образователните системи, в т.ч. и въвеждането на картографските 
продукти, като част от създаването на устойчиво поведение при кризи; 

3. Да се опишат и класифицират технологиите за картографиране на 
природни бедствия; 

4. Да се създаде образователна програма за обучението на деца и ученици 
от различни възрастови групи по защита от природни бедствия чрез 
модел на релефа, визуализиран посредством система за добавена 
реалност; 

5. Да се определят елементите на съдържание и да се предложи 
картографска визуализация и дизайн на карти на природни бедствия за 
деца; 

6. Да се изгради концепция за мобилно картографско приложение за деца 
в бедствие, като се предложат и тематично съдържание, интерфейс и 
знакова система. 
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Глава I. Природни бедствия – класификация. 
Управление на кризи, породени от природни бедствия. 

1.1. Общи данни и класификация 

Бедствията са събития, които най-често са резултат от промяната в 
климата и бързо разрастваща урбанизация и индустриализация по света. Те са 
неделима част от човешкия живот и въпреки бързо развиващите се технологии, 
в много от случаите прогнозирането им не е достатъчно за намаляване на 
щетите и човешките жертви. Те могат да бъдат резултат, както на човешката 
дейност, така и да са с природен произход. Това е причината да бъдат 
класифицирани на категории като природни и антропогенни (Маринова, 2014) 
или природни и технологични (EM-DAT, 2015a). 

1.1.1. Дефиниции за заплаха и бедствие. Връзка между заплаха и 
бедствие. 

Понятията – заплаха и бедствие, са основни дефиниции в управлението 
на кризи. Тяхната силна взаимовръзка е предпоставка за използването и на двата 
термина като основа за разработване на класификации. Някои от 
съществуващите такива, на природните бедствия, са построени на базата на 
термина „заплаха“, а други – на термина - „бедствие“. Срещат се и 
класификации, изградени върху комбинацията от двата термина. Тази 
констатация поставя необходимостта, за целите на този труд, да бъдат дадени 
утвърдени международни дефиниции за двете понятия и да се покажат техните 
различия и взаимовръзката. 

• Дефиниция за „заплаха“: опасен феномен, субстанция, човешка дейност 
или състояние, което може да причини загуба на живот, нараняване или 
други вреди върху здравето, имуществени щети, загуба на прехрана и 
услуги от първа необходимост, социален и икономически срив или щети 
върху околната среда - терминологичен речник на UNISDR (2015). 

Дефиницията, която United Nations Office for Disaster Risk Reduction 
предоставя, е изчерпателна, като съдържа в себе си, както събитията, които 
могат да отключат заплахата, така и възможните последици от нея. 

• Дефиниция за „бедствие“: внезапно нещастно събитие, което сериозно 
нарушава функционирането на общността или обществото и което 
причинява човешки, материални, икономически или природни загуби, с 
които общността или обществото не могат да се справят чрез собствени 
ресурси. Макар че по-често тези събития са от природни, понякога могат 
да бъдат с човешки произход - терминологичен речник (IFRC, 2015). 
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Природата и нейното опазване са важен приоритет на човешкото 
общество и това е причината, събития, които нанасят вреди върху екосистеми, 
да бъдат причислявани към групата на бедствията, независимо от лисата на 
човешки или икономически загуби за обществото. Именно така е конструирана 
и дефиницията за „заплаха“ на International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies (IFRC), която в допълва информация и за възможния произход 
на бедствието. 

• Връзка между заплаха и бедствие 

Както бе упоменато по-горе, понятията „заплаха“ и „бедствие“ са тясно 
свързани, но между тях съществува ясно разграничение, което може да се 
забележи и от изброените дефиниции. Докато при бедствието събитията вече са 
настъпили и са необратими, то при заплахата има степен на вероятност и 
потенциал за развиване на катастрофално събитие. Друг подход (FEMA, 2011) 
поставя границата между двете понятия, чрез добавянето на трето понятие – 
„инцидент“. Заплахата може да предизвика инцидент, като това зависи от 
променливите – вероятност и суровост. От своя страна инцидентът, резултат от 
заплаха, се превръща в бедствие, когато срещне променливата – уязвимост. По 
друг начин можем да твърдим, че инцидентът ескалира до бедствие, когато се 
предизвикат щети.  

1.1.2. Класификация на природните бедствия по произход 

Разгледана е утвърдена класификация на природните бедствия, широко 
прилагана при справянето с кризисни ситуации и събирането на статистически 
и исторически данни за изминали събития. 

• Класификация на природните бедствия спрямо EM-DAT 

Emergency Events Database или EM-DAT, създадена през 1988 г. от Центъра 
за изследване на епидемиологията на бедствията (CRED), Световната здравна 
организация и белгийското правителство, има за цел да подпомага 
хуманитарните действия при фазите на подготовка и защита, както на 
национално, така и на международно ниво. През 2007 г. EM-DAT и Munich 
Reinsurance Company (Munich RE) прилагат нова общоприета и разбираема 
класификация на бедствията, която по-късно други институции като Swiss 
Reinsurance Company (Swiss RE), Asian Disaster Reduction Center (ADRC), 
Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (ООН), също 
приемат и прилагат. Тази класификационна схема разделя бедствията на две 
основни групи – природни и технологични. Природните бедствия формират 
шест групи: биологична, геофизична, метеорологична, хидрологична, 
климатологична и от неземен произход. Класификацията се свежда до 
подтипове и под-подтип (фиг. 1.1) в зависимост от заплахата, причинител на 
събитието (Wirtz, Below, & Guha-Sapir, 2009). 



 

12 

 

Фиг. 1.1. Пример за класифициране по произход спрямо EM-DAT. 

Изчерпателността на избраната класификация се отнася за един 
показател – произход. За основната цел на труда е необходимо да бъдат 
разгледани и класификации по други показатели като продължителност, 
териториален обхват и др. 

1.1.3. Класификация на природните бедствия по други показатели 

• Класификация по териториален обхват (Францова, 2007): 
Според териториалния обхват, природните бедствия биват: 
- локални; 
- регионални; 
- глобални. 

• Класификация според начина на настъпване (Маринова, 2014): 
- бързо-настъпващи – събития, които връхлитат внезапно и 

трудно могат да бъдат прогнозирани; 
- бавно-настъпващи – събития, които се развиват в продължение 

на месеци и години. 
• Класификация според продължителността (Францова, 2007) 

- внезапни – бедствия, които протичат в рамките на секунди или 
минути; 

- бързи – бедствия, които протичат часове или дни; 
- бедствия, продължаващи седмици или месеци. 

Трябва да се отбележи, че природните бедствия са събития, които могат 
да засегнат различни аспекти на обществото и околната среда, затова 
посочените по-горе класификации не трябва да се смятат за изчерпателни. 
Класифицирането на природните бедствия може да бъдат построено по 
показатели като суровост на събитието, брой жертви, икономически загуби, 
тежест на последствията и др. 
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1.1.4. Редуциране на класификационната схема по произход спрямо 
локация и честота на поява 

Условия като географско местоположение, климат, разположение на 
тектоничните плочи са силно свързани с проявяващите се бедствия в определен 
район. Разумното управление при бедствия изисква фокусиране върху 
заплахите в зависимост от обхвата на територията. Това позволява вземането на 
конкретни мерки и бързи решения на локално ниво в различните етапи като 
подготовка, отклик, възстановяване и облекчаване. Природните бедствия 
трябва да бъдат изследвани спрямо световната статистика, но колкото по-
редуцирана е класификацията, толкова по-конкретно и ефективно ще бъде 
вземането на решения. Тук трябва да се каже, че основна роля в процеса на тази 
редукция трябва да бъде отредена на статистическите данни за поява на 
подобни събития в миналото. Независимо че честотата не е единствен 
показател, то тя дава една приемлива прогноза за характера на бъдещите кризи.  

Ако разглеждаме бедствията на територията на Европа, световната 
класификационна система, съдържаща над 34 подтипа и под-подтипа, ще бъде 
сведена до осем най-често срещащи се събития. Аналогично ако обхватът се 
ограничи до територията на България, две от осемте най-често срещани 
природни бедствия в Европа ще отпаднат. Ако локацията е доведена до 
общинско ниво или ниво - населено място, управлението и вземането на 
решения се свеждат до конкретни евакуационни планове и действия спрямо 
физико-географските особености на територията (фиг.1.2). 

Фиг. 1.2. Намаляване на броя видове бедствия спрямо локацията на засяганите 
територии. 

1.1.5. Природни бедствия на територията на България 

През последните десетилетия се наблюдава нарастване на броя на 
природните бедствия в световен мащаб. Тази тенденция се наблюдава и за 
територията на България. Според данни на Националния статистически 
институт (НСИ, 2017) за петгодишен период (2010 - 2015 г.) са регистрирани 5081 
бедствени ситуации с природен характер, като от тях най-голям брой заемат 
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наводненията – 2898, следвани от бурите с 738. Данните за горските пожари не 
се включват в това число, тъй като са подадени в заедно с пожарите от 
антропогенен произход. За същия период на време към профила на страната ни 
в международната база данни EM-DAT са отчетени 12 значими събития 
(отговарящи на изискванията за включване) с общ брой на жертвите - 67. 

Наводнението е най-често срещаното природно бедствие на територията 
на страната, като освен причинител на големи материални щети е и събитието, 
отнело най-много човешки животи. Тежки последствия се наблюдават през 2005 
г. (Сатурджиян & Йончева, 2015), когато необичайна поредица от наводнения, 
продължила от май до септември, нанася щети върху 80% от територията на 
страната, а бедствено положение е обявено в 19 области и 47 общини. През 
февруари 2012 г. скъсване на стена на язовир „Иваново“, област Хасково, 
предизвиква приливна вълна по поречието на р. Бисерска. Голяма част от с. 
Бисер, намиращо се в по поречието й, е залято, а последици са 11 човешки 
жертви и загубата на десетки домове. През юни 2014 г. проливни дъждове са 
причини за покриването с вода на квартали във Варна и Добрич, където 
удавените са 13 души, пътищата в района са блокирани и е извършена 
евакуация на множество сгради в района на курортното селище Албена. 

Статистиката и историческите данни потвърждават, че в България са се 
случвали сеизмични събития и предвиждат появата на нови такива в бъдеще. 
Поредица от силни земетресения в първата половина на 19 век са влезли в 
записите с магнитуди от 7,1 (1904 г.), 6,6 (1913 г. и 1928 г.) по скалата на Рихтер. 
През март 1977 г. в Свищовско се регистрира трус с магнитуд 7.3. Събитието, 
причинило големи разрушения в града и над 250 жертви, получава името 
„Вранчанско земетресение“, наречено на неговия епицентър - Вранча, Румъния. 
Значимо земетресение за последния петгодишен период, е това на територията 
на гр. Перник през 2012 г. с магнитуд 5.6 по скалата на Рихтер. То повдига много 
въпроси за устойчивостта на сградите при земетресение на територията на 
страната и създава дискусии за подготвеността на институциите и населението 
при подобни кризисни ситуации. 

Екстремно ниски температури в България се наблюдават през 2012 г., 
когато в зимните месеци – януари и февруари, жертвите на бедствието достигат 
над 30 души. Това число е почти колкото общия брой на загиналите през 
останалите години от периода 2005 – 2015 г. На територията на страната 
екстремните температурни аномалии по-често са резултат на отрицателни 
температури, отколкото на изключително горещо време. Топла вълна за същия 
период е наблюдавана през летните месеци на 2007 г., като тя отключва и 
условия за появата на други бедствия – суша и горски пожари. 

Въпреки че рискът от горски пожари на територията на България, не я 
нарежда сред най-често засегнатите страни в южната част на континента – 
Испания, Гърция и Италия, той не е за подценяване. Множество предпоставки 
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като неконтролируемо палене на стърнища, горещите температури през летния 
сезон и други абиотични фактори са причината ежегодно в страната да изгарят 
хиляди хектари горска територия. За периода 2005 - 2015 г. най-сериозни 
последици има през 2012 г., когато пожарите унищожават над 12 000 ха гора  

Отчетените и регистрирани в НСИ, от постоянните общински комисии 
за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи за периода 2010 – 
2015 г., случаи на бури (в т.ч. гръмотевичните, торнадо и смерч, силни ветрове, 
снежни виелици и градушки) заемат второ място в статистиката за възникнали 
кризисни събития с общ брой 1245. Само през 2015 г. градушките са 21 и са 
нанесли сериозни щети върху имущество и земеделска продукция, оценени на 
583 хил. лв. (НСИ, 2017). Силни ветрове в комбинация с обилен снеговалеж 
ежегодно засягат по-откритите територии на страната, като Добруджа и Тракия, 
предизвиквайки пътни инциденти, блокиране на транспортни артерии, 
прекъсване на електропреносната мрежа, а ниските температури и суровото 
време причиняват измръзване и смърт на хора и животни. За България не са 
рядкост и смерчовете (торнадо), които най-често разрушават покриви на 
постройки, изкореняват дървета с опасност за живота на населението. 

За периода 2005 – 2015 г. в НСИ (2017) е подадена информация за общо 
458 свлачища в рамките на страната. Макар тези събития да не са в смъртоносни 
мащаби, каквито са наблюдавани в Колумбия (през 2015 г.) и Мексико (през 2016 
г.) с десетки загинали, в България свлачищата са често срещан геоложки 
феномен. Те водят до големи финансови загуби и афектират върху качеството 
на живот на множество хора. Актуалното местоположение и състояние на 
свлачищата в България може да се проследи в Регистър на свлачищата в 
България (МРРБ, 2017). 

1.2. Основи на управлението при кризи, породени от природни 

бедствия. 

1.2.1. Оценка на риска 

• Определение за риск 

Програмата за развитие на ООН (UNDP, 2010) дава следното детайлно 
определение за риск: „вероятност от тежки за обществото последствия – смъртни 
случаи, разрушено имущество, загуба на препитание, нарушена икономическа дейност 
и вреди по околната среда, като резултат от срещата на природни и антропогенни 
заплахи с условия на уязвимост“. 

• Триъгълник на Кричтън за риска 

В друго не толкова изчерпателно определение, създадено за целите на 
застрахователите, Crichton (1999) добавя и понятието „излагане“. В него той 
представя риска като площ на триъгълник, чийто страни са заплаха, уязвимост 
и излагане (фиг.1.3). При това представяне, ако една от страните на фигурата е 
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0, или казано по-друг начин един от изброените параметри липсва, то площта 
също е равна на 0 т.е. не се наблюдава риск. 

Фиг. 1.3. Триъгълник на Кричтън за риска. 

 

• Оценка на риска 

По-тясно специализирано определение, в контекста на управлението на 
кризи, дава United Nations Development Programme – UNDP, (2010): 

Оценка на риска е процесът на определяне на природата и обхвата на 
риск, анализирайки заплахите и оценявайки условията на уязвимост, които 
заедно могат да бъдат причина за вреда върху хора, имущество, услуги, 
препитание и околна среда. 

1.2.2. Цикъл на управлението при бедствия 

Управлението на кризи при бедствия е комплекс от много и 
разнопосочни процеси и действия, чиито целесъобразен подход и правилна 
организация, определят последиците, оценени в пострадали хора, 
икономически и социални щети, вреди върху околната среда. Бедствените 
събития в миналото, и изведените поуки и изводи от тях, утвърждават 
разделянето му в цикъл от четири етапа: 

1) Смекчаване – етап, през който основната цел е намаляване на 
вероятността от поява на бедствие или редуциране на потенциалните щети 
от него.  

2) Предварителна подготовка – при този етап се допуска, че 
бедствие ще се случи и действията в него са насочени в подготвянето на 
населението и спасителите за адекватен и ефективен отклик.  

3) Отклик – този етап стартира, когато бедствието е неизбежно 
или е вече е настъпило. В него се задействат изготвените, във фазата на 
предварителната подготовка, планове за реагиране, евакуация на 
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населението и спасителни действия с цел да се спасят максимален брой 
човешки животи и да се намалят щетите. 

4) Възстановяване – последен етап от управлението на дадена 
криза, в който процесите могат да отнемат от дни до месеци и години. 
Основни цели са възвръщането на обичайното функциониране на 
системите на обществото и нормализиране на условията за живот. 

Четирите фази на управлението на кризи при бедствия са взаимосвързани 
и циклични, като не винаги границите помежду им са ясно разграничими, а 
действията в две съседни често се припокриват. Добър пример за връзката 
между тях е използването на вече утвърдени изисквания за строителство в етапа 
на смекчаването, при реконструирането на сгради в етапа на възстановяване. 

1.3. Картографията в цикъла на управлението при бедствия 

Приложението на картографията в цикъла на управлението при бедствия 
не се изчерпва само с пространствените анализи за риска и заплахата. 
Картографските продукти активно участват в четирите етапа: смекчаване, 
предварителна подготовка, отклик и възстановяване. Имплементацията на 
параметри, като уязвимост, заплаха и излагане, в геоинформационна среда, е 
силен инструмент за изследването на пространственото разпространение на 
заплахата. Създаването на такива картографски продукти е важна стъпка в 
процесите на овладяване на кризи, породени от природни бедствия, тъй като 
подпомагат целесъобразното управление на територията и изготвянето на 
стратегии за намаляване на риска от бедствия. Аналитичните възможности на 
географските информационни системи и бързите пространствени решения 
карат специалисти и спасителни екипи да ги прилагат и в най-критичните 
моменти дори по време на бедствието. Картите, изготвени след бедствието, най-
често създадени върху актуални сателитни изображения, са ключов елемент от 
организацията на възстановителните дейности и оценка на щетите. 

1.4. Последици на природните бедствия върху околната среда. 
Социално-икономически последици. 

1.4.1. Влияние на природните бедствия върху околната среда 

Изследването на влиянието на природните бедствия върху околната 
страна често отстъпва пред изучаването и оценяването на социално-
икономическите последици. В зависимост от вида, мащаба и честотата на 
природното бедствие, последиците могат да бъдат положителни или негативни. 
Наводненията в неурбанизирани територии подобряват плодородните 
качества на почвата, както и подпомагат миграцията на някои животни. В други 
случаи, предизвикани от проливни дъждове, са причина за образуването ерозия 
и свлачища. Докато те оказват, както положителен, така и негативен ефект, то 
природното явление „суша“ действа смъртоносно за растения и животни и 
често води до горски пожари. Влиянието на природните бедствия върху 
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неурбанизираните територии е малко изследван и често пренебрегван проблем, 
но неговият отзвук се усеща не само върху екосистемите, но и върху обществото. 

1.4.2. Социално-икономически последици от природните бедствия 

Едни от най-катастрофалните природни бедствия на земята са 
земетресенията. По класация на Munich Re (2015), земетресението с най-големи 
финансови загуби и загинали, за периода 1980 – 2014 г., е това в Тохоку, Япония 
(2011), при което земният трус и последвалото цунами са причина за близо 
16 хил. смъртни случая, а икономическите загуби се оценяват на 210 милиарда 
долара. Същият източник нарежда на второ място по оценени загуби, друго 
земетресение в Япония, това в Кобе, със 100 милиарда и 6 430 жертви. 

Макар икономическите загуби да оказват голямо негативно влияние 
върху обществото, загубата на човешки живот се счита за най-тежкия удар над 
него. За периода 2005 – 2014 година, по данни на UNISDR (2017), в световен 
аспект бедствията са засегнали 1,7 милиарда души, а загиналите са 700 000 души. 
В 87% от случаите, причините са породени от климатичните промени. Друг 
добре познат факт е, че природните бедствия дават по-голямо отражение върху 
развиващите се страни, които изпитват сериозни затруднения в последващите 
процеси на възстановяване. 

Аспект на последиците от природните бедствия е и психологическото 
обременяване на пострадалите и техните близки. Преживяването на природен 
катаклизъм в зависимост от неговите размери, може да доведе до 
посттравматичен стрес, депресия, усещания за страх и гняв при засегнатите. 
Премахването на психологическите последици върху населението е бавен 
процес, като са необходими специални способи, методи и работа със 
специалист, за да може засегнатите да преодолеят събитието. Особено внимание 
трябва да се обърне на социално уязвимите групи на обществото, каквито са 
децата, старите хора, психично болните, етническите малцинства и семействата 
на загиналите по време на събитието.  
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Глава II. Защита от природни бедствия в 
образователната система 

2.1. Децата – като уязвима социална група. 

Не е случайно класифицирането на децата като една от най-уязвимите 
социални групи на обществото по време на криза. Тяхната недоизградена 
психика и по-слаба физика ги поставят в по-голям риск от възрастните, 
независимо от същността на бедствието. Липсата им на самостоятелност и 
контрол над ситуацията и неспособността им за вземане на разумни решения 
при стрес, са причини, те да изпитват силни чувства на страх, изоставеност и 
безпомощност. Докато в близкото минало, при разработването на планове и 
стратегии за справяне с бедствия, не е обръщано специално внимание на тази 
социална група, то през последните две десетилетия се наблюдава тенденция от 
повишаване на изследванията върху поведението на децата по време на криза и 
прилагането им в спасителни операции и програми за възстановяване. Такъв 
пример може да бъде даден с проекта Civil Protection for All (CP4ALL), 
фокусиран върху специалните нужди по време на бедствие на деца и хора в 
неравностойно положение. В себе си той обединява добрите практики от шест 
европейски страни (включително България) в търсене на най-модерните учебни 
способи и давайки гласност на нуждата от различни грижи и създаването на 
екипи, отговарящи за сигурността на най-уязвимите социални групи в случай 
на инцидент (Dobrinkova, Terzieva, & Todorova, 2015). 

В зависимост от вида и големината на бедствието, както и от дóсега на 
детето с него, се наблюдават различни степени и видове на уязвимост. Тя може 
условно да бъде разделена на физическа и психическа. 

2.1.1. Физическа уязвимост 

В материал, свързан с предварителната подготовка на най-малките за 
справяне с бедствията, Американската академия на педиатрите посочва, че 
децата имат уникални нужди - физически, физиологически, ментални и такива, 
свързани с развитието им (American Academy of Pediatrics, 2002). Цялостната 
физическа слабост - по-малкият скелет и мускулатура, ограничава техните 
възможности за реакция, което определя търсенето на други подходи за 
предпазването и оцеляването им по време на криза. Физическите особености на 
детския организъм, зависят от възрастта и степента на развитие, но общите 
характеристики трябва да се вземат в предвид при спасителни действия и 
последващите грижи след бедствието. 
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2.1.2. Психическа уязвимост 

Невъзможността на детето да посрещне само дори собствените си нужди 
за храна, дрехи, вода, го правят силно зависимо от възрастните. Това е причина 
дори временната раздяла с близък човек да се отразява сериозно върху детската 
психика, като подсилва страха от изоставяне и усещането за безпомощност. 
Катастрофалното събитие среща детската психика, докато тя още се изгражда, а 
липсата им на житейски опит пречи на разумното възприемане на кризисната 
ситуация. Не на последно място трябва да се спомене, че децата трудно се 
ориентират както в стресова, така и в нестресова ситуация. Липсата на правилна 
преценка за опасност и трудността да следват указания и предупреждения са 
причина да се търсят специфични методи за въздействие и обучение и да се 
полагат усилия, за подобряването на възприятието им за околния свят. 

2.2. Обучение по защита от природни бедствия в училищата. 

В международната стратегия за намаляване на бедствията “Hyogo 
Framework” (UNISDR, 2005), две от петте основни цели - Цел №3 и Цел №5, за 
справяне с кризи, са обвързани с образоването на населението за рисковете и 
заплахите от опасните природни феномени. Двете цели общо назовават 
необходимостта от обучение по защита при природни бедствия на обществото 
и подчертават, че това е важна стъпка за редуциране на последствията от тях. 
Wisner (2006) също поддържа идеята, че включването и популяризирането на 
занятия, свързани с природните бедствия, в училище, са пряко свързани с 
устойчивото развитие на обществото. За да бъдат ефективни, те трябва да бъдат 
изградени върху трите важни основи на обучението: подбрани педагогически 
подходи, за въздействие върху учениците, експериментално учене, с което те 
да бъдат включени в действията по реалната подготовка за бедствия и уроци, от 
истинския живот, които да ги срещнат с реални човешки преживявания. 

Ползите от имплементирането на обучение по защита от природни 
бедствия в образователните програми могат да се обобщят, както следва: 

1) Създаване на устойчива култура на безопасността в бъдещите 
поколения. 

2) Създаване на устойчиво поведение на децата по време на 
бедствие, подкрепено от правилни действия и решения по време на 
катастрофата, с цел намаляване на последствията. 

3) Разпространяване на основните практики и действия за защита 
до ниво семейство и общност чрез децата. 

4) Изграждане в новото поколение на съзнание за съществуващите 
заплахи на планетата и поставяне на основите за търсене на по-добри и 
напредничави практики за справяне в бъдещето. 
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2.3. Защита от природно бедствия в българската образователна 
система 

2.3.1. Общ преглед 

Като част от дейностите към „Националната програма за защита при 
бедствия 2014 – 2018 г.“ е добавена и кооперация с Министерството на 
образованието и науката (МОН), изразена в обучението на „ръководен, 
преподавателски, педагогически и изпълнителски състав от системата на МОН“ 
с цел подобряване на поведението и действията по време на бедствия 
(Министерски съвет, 2014), както и актуализирането на „Указанието за обучение 
за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ“, 
утвърдено от МОН през 2002 г., и „Инструкция № 2 от 5.07.2004 г. за подготовката 
и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в 
детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, 
издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г.“. 

В резултат на дейностите по Стратегията за намаляването на риска от 
бедствия и Националната програма, е изготвен проект „Изисквания за обучение по 
защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ в системата на 
предучилищното и училищното образование“ (МОН, 2016), в който, сходно на 
досега използваното указание, се набляга върху изискванията за подготвеност 
на училищната база и персонал за посрещане на бедствия, изготвянето на 
планове за действия, организацията на дейностите по време на събитието. 
Документът съдържа кратко описание на темите за обучението на децата от 
предучилищна възраст и учениците от I-ви до XII-ти клас. В него се 
регламентира, че запознаването на учениците със защитата при бедствия, 
трябва да се извършва като част от разглежданите теми в часа на класа. 
Предвидените часови единици са, както следва (МОН, 2016): 

• От I до IV клас – по 4 учебни часа годишно; 
• От V до X клас – по 5 учебни часа годишно; 
• От XI до XII клас – по 3 учебни часа годишно; 

Програмата за часовете на класа се подготвят от класния ръководител, 
като тя включва теми не само от естеството на защита при бедствия и първа 
долекарска помощ, а и други като безопасност на движението, дискусии върху 
социални и глобални проблеми и т.н. По време на занятията учителите могат да 
се обърнат към специалисти, които да представят по-задълбочена информация 
и да отговарят на въпроси. Практическите занимания по обучение за защита от 
природни бедствия в училищата се извършват поне веднъж годишно за всички 
класове. 
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2.3.2. Учебни материали за началното образование 

• „Книга за учителя – начален етап. Методически разработки за 

обучение за защита при бедствия и аварии“ (Казаков и кол., n.d.)  

Книгата е създадена в помощ на учителя по темите за безопасността при 
бедствия и аварии в часовете на класа. Тя съдържа три раздела – защита при 
бедствия, пожарна безопасност и спасяване и първа помощ, като няма 
диференциране на различните класове. 

• Помагала за ученици и учители за класовете от I-ви до IV-ти клас: 
„Азбука на правилата“, Жулиета Савова и колектив, изд. 
„Просвета“; „Спазвам правилата“., Любен Витанов и колектив, 
изд. „Рива“; „Моят час на класа“, изд. АИКОМ; 

Учебните помагала са одобрени от МОН за използването им в часовете на 
класа. Съдържат разнообразни тематики, свързани с безопасността на 
движението, поведение, традиции и др. В тях се застъпват и темите за 
природните бедствия, като те присъстват в разработките и за четирите класа. 

2.3.3. Учебни материали за основното образование 

• „Книга за учителя – прогимназиален етап. Методически разработки 

за обучение за защита при бедствия и аварии“ (Казаков и кол., n.d.) 

Съдържанието е разпределено в три раздела – защита при бедствия, 
пожарна безопасност и спасяване и първа помощ, като няма диференциране 
между различните класове. За разлика от книгата за учителя за начален етап, в 
която се разглеждат природните бедствия, в тази, първият раздел е посветен на 
катастрофалните събития с антропогенен характер – промишлени аварии, 
химически замърсявания и заразявания. В отделна тема се изследват заплахите 
от бедствия на местно ниво и се разглежда училищния план за евакуация. 
Съдържанието на книгата е обогатено с разнообразни задачи и занимания за 
учениците. 

• Помагала за ученици и учители за класовете от V-ти до VII-ми 
клас: „Спазвам правилата“., Любен Витанов, изд. „Рива“; 

Помагалата за ученици и книгите за учители са изготвени за класовете от 
V-ти до VII-ми клас, като влизат в списъка с одобрени от МОН учебни материали 
за провеждане на часа на класа. В тях се застъпват широк подбор от теми, като 
част от него са и тези за природните бедствия, съдържащи теоретична 
информация и практически занимания.  

•  „Учебно помагало за приложение на училищна програма за 
превенция“, Български червен кръст, 2011 г. 
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Учебното помагало е насочено към учителите и обучителите и е 
изготвено от колектив на Български червен кръст (БЧК), Стоп Файър и СДИС30, 
по проект „Съвременни подходи за превенция сред децата и учениците в 
Европа“, финансиран от Финансовия инструмент за гражданска защита на 
Европейския съюз. 

При изследване на съществуващите учебни атласи съпътстващи 
обучението по предметите от 1-ви до 8-ми клас: роден край, околен свят, човек 
и общество, география и икономика, е установено, че в тях не присъстват карти 
посветени на природните рискове и бедствия. 

2.3.4. Оценка и предложения 

Както вече беше споменато по-горе, обучението за защита при бедствия и 
аварии в българските училища се осъществява в часовете на класа, където в 
общия хорариум от 1 час седмично се разглеждат заедно с други разнородни 
теми. Броят часове посветени за превенция от бедствия за цяла учебна година 
биват 5,4 или 3 за съответния етап на обучение. Само 1 учебен час, за 4-годишен 
обучителен период, е отделен за запознаването на учениците със 
земетресението и правилните действия по време на събитието, като това се 
осъществява чак в IV-ти клас. По аналогичен начин са планирани и темите за 
наводненията, бурите, свлачищата за всички класове. 

За по-добро затвърждаване на знанията, трябва да се подходи комплексно 
към заплахите от бедствия и аварии. Тяхната непредвидимост може да постави 
дете в риск във всеки един момент. Изграждането на устойчиво поведение по 
време на бедствие при учениците трябва да е резултат от затвърждаването на 
знания за катастрофалните събития и практическите разигравания на кризисни 
ситуации. Необходима е повторяемост, като тя не бива да се разбира, като 
ежегодно подаване на еднообразна информация, а като представяне на 
познатите бедствия чрез нови интерактивни занимания, игри, организиране на 
инициативи за популяризиране на темата сред обществото, състезания за 
рисунки и разкази, посещения на институции, свързани с безопасността на 
населението, изготвяне на евакуационни планове, карти на риска и др. 

Утвърден и широко приложим в страните, които най-често страдат от 
природните бедствия, е интегрираният подход на обучение за защита. 
Подобряването на теоретичните знания за природните бедствия може да бъде 
осъществено чрез вмъкване на информация за тях в различните предмети, 
свързани с наука, природа и технологии. Така например текстове за 
наводненията и пороите могат да намерят мястото си в темите за климата, а 
картите на заплахата и риска могат да бъдат представени в часовете по 
география. Детската и тийнейджърска уязвимост е предпоставка освен върху 
теоретичните знания и практически умения, педагозите да търсят и прилагат 
методи и за психологическата подготовка на своите ученици чрез разговори, 
дискусии, работа в екип. 
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Като заключение може да се каже, че е необходимо развиването на по-
детайлна и унифицирана учебна програма, свързана с обучението за защита 
при природни бедствия, която да интегрира в себе си нови подходи, технологии 
и практики за поддържане на интереса на учениците и изграждане на 
устойчиво поведение по време на бедствия и аварии. 

2.4. Роля на картографските продукти при обучението на деца по 
защита от природни бедствия 

Наблюдава се тенденция за увеличаване на интереса на картографите в 
изучаването на детското възприятие, с цел изследване на нуждите им от 
визуализиране на пространствена информация и изискванията, които се 
поставят за създаването на качествени картографски продукти за деца. Все по-
често картите за тяхното обучение се разглеждат не само като допълнение към 
учебните материали, а като пособия за изграждането на реалистично 
възприятие на заобикалящия свят. 

В своята книга Spencer, Blades & Morsley (1989) изследват децата и 
разбирането им за пространство и пространствени връзки. Част от резултатите 
на техния труд показват, че още от ранна възраст в детския ум се осъществяват 
релации между реалността и простия графичен план, служещ за навигация и 
ориентация за местоположението на обектите. Резултатите от експеримент на 
Kotseva (2008) засягащ друга възрастова група - на двайсетгодишни, ясно 
показват, че включването на картографията като част от обучението на 
студенти по екология, подобрява възможностите им за възприемане и работа с 
геопространствена информация, а предимствата да си служат, разчитат и 
създават карти на екологични теми, подпомагат изграждането им като 
пълноценни специалисти.  

Правилното класифициране на съвкупността елементи от заобикалящия 
ги свят, подпомага взимането на правилни решения от децата в критични 
моменти. Това е и причината картографските продукти да играят важна роля в 
справянето им с геопространствената информация (Bandrova, Kouteva, Pashova, 
Savova, & Marinova, 2015), показвайки нагледно връзките между човека, 
обектите и бедствията. Ползите от картите при обучението на деца за защита от 
бедствия могат да се обобщят в следните: 

• Подпомагат ориентацията на детето в пространството и 
обстановката; 

• Обясняват понятията „местоположение“, „разстояние“, „посока“; 
• Придават пространствено значение на заплахата и риска; 
• Подпомагат намирането бързо пространствено решение на 

проблема (най-често изход); 
• Подпомагат преценката за безопасността на дадено място; 

подбуждат търсенето на друго място с по-малка заплаха; 
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• Изострят вниманието и обогатяват знанията за мястото, в което 
живеят или учат; акцентират върху важни обекти като болница, 
полицейско управление и т.н., както и на локации, които носят 
риск или които се асоциират с опасност; 

• Подават готови визуални насоки и решения за евакуация. 

Създаването на карти, свързани с природните бедствия, от деца, е още 
един успешно прилаган метод за тяхното запознаване с рисковете и 
потенциалните заплахи. Най-често от учениците се изисква да начертаят карти 
на района в който живеят, като предварително пред тях е поставена задачата да 
определят важните обекти, опасностите и застрашените хора. 

Картографията има важна ролята в детското ежедневие. Изграждането на 
пространствени връзки между обектите, въвеждането на понятия като 
„разстояние“ и „местоположение“, и възможностите, които тя дава за 
визуализиране на потенциалната заплаха и заобикалящите рискове, я правят 
неизменна част от изграждането на устойчиво поведение и правилна реакция 
на децата в бедствена ситуация.   
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Глава III. Технологии за картографско моделиране на 
природните бедствия 

3.1. Геопространствени данни за картографиране на природни 
бедствия 

Геопространствената информация обхваща широк набор от видове 
данни и формати и това нейно разнообразие я прави подходяща за решаването 
на различни задачи, свързани с управление на кризи, породени от бедствия. 
Докато векторните данни най-често се използват за изграждане на основните 
характеристики на обекта на изследване или за наблюдение на деформации, то 
растерните такива осигуряват голямо количество информация за кратък период 
от време, необходим за оценка, класификация и мониторинг на явленията. 
Неоспорима роля имат дистанционните изследвания, чието включване в 
дейностите преди, по време и след бедствието подобрява значително качеството 
на отклик и възстановяване. 

3.2. Методи за картографско моделиране на природни бедствия. 

3.2.1. Класификация на методите за картографско моделиране 

За да бъдат изследвани методите за картографско моделиране е 
необходимо да се потърсят отговори на следните въпроси: каква информация е 
нужна в етапите на целесъобразно управление на кризи и кои са 
картографските продукти, които я подсигуряват. Макар често появата на 
природното бедствие да е мигновена, тя диференцира отчетливо времето 
преди, по време и след появяването му и задейства нов тип дейности по 
овладяване на критичната ситуация. Ето защо същият подход е използван в 
настоящата научна разработка за създаването на класификация на методите за 
картографиране на природни бедствия, която се базира на тяхната 
необходимост в различните фази на цикъла на управление на кризи. 

При изготвянето на тази класификация (фиг.3.1) са използвани четири 
основни групи – дистанционни изследвания (ДИ), географски информационни 
системи (ГИС), 3D моделиране и традиционна картография. Във всяка група 
попадат най-често използваните методи за картографиране на природни 
бедствия, като са разграничени в зависимост от момента на предназначението 
им. 
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Фиг. 3.1. Класификация на методите за картографско моделиране на природните 
бедствия според фазата на цикъла на управление. 

Може да се каже, че най-често използваните методи за картографиране на 
природни бедствия попадат в групите на дистанционните изследвания и ГИС 
анализите. Докато задачите, които се решават с първите, най-често са свързани 
с бързото набиране на тематични данни за големи пространства и създаване на 
височинни модели, то вторите са фокусирани върху симулациите преди и по 
време на бедствието. Възможностите, които ГИС предоставят в днешно време, 
позволяват имплементирането на разнообразни параметри с цел максимално 
наподобяване на средата, в която явлението се разпространява. Трябва да се 
отбележи, че често най-добрите резултати се наблюдават при комбинирането 
на растерните и векторните данни от ДИ с аналитичните възможности на 
географските информационни системи. Когато говорим за 3D моделиране на 
природни бедствия, трябва да подчертаем, че случаите, в които то се прилага, са 
основно преди катастрофалното събитие. В зависимост от сложността на 
нужния модел, изработването му може да отнеме значително количество време, 
което прави прилагането му за бърз отклик по време на бедствието неподходящ. 
Въпреки това създадените вече 3D модели намират приложението си при 
тематична визуализация за взимане на целесъобразни бързи решения и имат 
голямо значение при възстановителните процеси. Бързината и по-високото 
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ниво на ефективност са причините някои от задачите, които традиционната 
картография до скоро е решавала, да бъдат поети от новите технологии. 
Въпреки това тя все още е популярна за карти по статистически данни, карти на 
заплахите и риска и евакуационни планове. 

3.2.2. Дистанционни изследвания 

Дистанционните изследвания са незаменим инструмент при 
управлението на кризи, тъй като предоставят геопространствена информация 
за големи територии в кратък период от време, за която и да е точка на земята. 
Още по-важна тяхна характеристика е, че всъщност наименованието им е 
обобщено понятие за набор различни по вид технологии, които осигуряват 
разнообразни данни за специфични нужди. Широкото им приложение се 
простира от дешифриране на сателитни снимки до мониторинг, оценка на 
риска и „бърза“ картография. Дистанционните изследвания са един от малкото 
начини за заснемане на последиците от бедствието непосредствено след като се 
е случило или за заснемане на недостъпни за човешки крак места, като могат да 
се осъществяват от пасивни  или активни сензори. Въпреки че нямат всички 
функционалности на географските информационни системи и 3D 
моделирането, те предоставят голямо количество информация, която успешно 
се прилага като основа за последващи анализи и са добър пример за 
съществуващата взаимовръзка и кооперация между различните начини за 
картографиране на природните бедствия. 

3.2.3. Географски информационни системи 

Вече повече от 20 години географските информационни системи служат 
в помощ на обществото чрез решаването на задачи в различни сфери. Тяхната 
неоспорима полза е и причината, те да се развиват постоянно и до днес, за да 
отговарят все по-добре на нуждите на потребителите. Широкият кръг от 
пространствени решения ги прави неделим инструмент при управлението 
преди, по време и след бедствието. В етапите на смекчаване и предварителна 
подготовка, ГИС са прилагани най-вече за оценка на риска и симулации. 
Гъвкавата им среда позволява имплементирането на разнообразие от 
параметри, необходими при изчисления и пространствени анализи - дейности, 
които са част от взимането на целесъобразни решения при кризи. 

Едно от най-честите приложения на ГИС е анализирането на риска. Liu et 
al.(2005) изследват как постепенното преминаване на земеделските територии в 
урбанизирани се отразява на водосборните басейни и изчисляват риска от 
заливания, който се базира на параметри като растителна и почвена покривка, 
количество валежи и ниво на подпочвените води. Освен за наводнения, 
оценката на риска в ГИС среда се прилага успешно и за горските пожари. По 
време на природното бедствие ГИС методите предоставят бърза и важна 
информация, необходима за вземането на ефективни и скоростни решения. 
Тяхно предимство, освен пространствените анализи, е събирането на данни в 
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реално време. ГИС средата позволява използването на променливи във времето 
параметри и осигурява целесъобразно планиране и бързи решения, когато то е 
ограничено и има застрашени хора. Най-често данните в реално време се 
получават от различни видове сензори – такива, разположени на коритото на 
реката, които отчитат критично водно ниво, топлинни и сензори за пушек за 
детекция на горски пожари, GPS – сензори, отчитащи разлика в хоризонталното 
и вертикалното положение на точки, както и такива за вибрации - при 
мониторинг на свлачища (Jo, Jo, & Shin, 2008). Не на последно място трябва да се 
каже, че ГИС технологиите са подходящи за оценка на щети и обезщетения. В 
последната, четвърта фаза на цикъла на управление на кризи, процесът на 
оценяване на засегнатите хора, сгради и инфраструктурни елементи, може да 
бъде улеснен от пространствени организация и анализ на действията. 

3.2.4. Триизмерно моделиране 

Една от най-добрите характеристики на 3D моделирането е, че 
продуктите, получени с него, се възприемат интуитивно и информацията, 
която представят, се усвоява по-лесно от тази, изобразена върху 2D картите. За 
да бъдат разбирани 3D моделите, не е необходимо специално образование или 
обучение, което ги прави подходящи за всички възрасти. Положителните им 
качествата се допълват и от възможностите, които те предлагат за симулации с 
обучителна цел – дейности от изключителна важност във фазата на 
предварителна подготовка. 

Въпреки широкия кръг от потребители на 3D картите, е неправилно, те 
да се считат за универсални. Подобно на всеки друг картографски продукт, те 
трябва да бъдат потребителски ориентирани и тяхното изготвяне да бъде 
съобразено с тематиката в съдържанието. В този ред на мисли, Bandrova et al. 
(2012) смятат, че все още има неразрешени проблеми със създаването на 3D 
карти за управление на кризи, породени от бедствия. Причините за тях те 
виждат в голямото количество данни и времето, необходимо за създаването на 
точна и потребителски ориентирана 3D карта. Друга трудност е липсата на 
стандартизация, водеща до несъобразяване с основните картографски 
изисквания за знакова система, класификация на данните и др. В общия случай 
3D моделите и 3D картите могат да се използват успешно за справяне с 
природни бедствия, но при условие, че не е нужно да бъде изчакван дългия 
период на изработване, а се ползват вече готови модели. 

3.2.5. Традиционна картография 

Традиционната 2D карта е основополагаща за методите като ГИС и 3D 
моделиране. През годините стремглавото развитие на технологиите става 
причина за постепенното нейно изместване не само в сферата на управлението 
на бедствия, а и като цяло. Въпреки това тя все още може да се види като карта 
на риска, на щетите, карта за възстановяване и др. 2D картографията е 
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подходяща за представянето на исторически и статистически данни за 
изследвания обект, което е и най-честото ѝ приложение. 

Добър пример, за приложението на класическа 2D картография в 
управлението на природни бедствия преди настъпването на събитието, е 
изработката на карти за защита и карти за планиране на евакуационни действия 
при бедствия за Община Троян (Маринова, 2014). Въпреки че ГИС методите са 
най-бързи в предоставянето на аналитични решения, в момент на кризисна 
ситуация, те не могат да бъдат използвани от крайния потребител. Едно от 
първите неща, които трябва да научат децата в училище, е в случай на инцидент 
да се обърнат към традиционната хартиена карта, окачена на стената под 
формата на евакуационен план. Тя играе и важна роля за презентирането на 
бедствия и последствията от тях за ученици и студенти в образователни 
занимания. 

3.3. Иновации в технологиите за картографиране на природните 

бедствия 

3.3.1. Роля на интернет пространството и социалните мрежи 

Една от последните иновации в картографирането е включването на 
социалното споделяне като мощен инструмент за събиране на данни в реално 
време. Това се осъществява чрез проследяване съобщения от профили, в чието 
съдържание се споменава конкретното бедствие. Крайните продукти са 
постоянно актуализиращи се интерактивни карти, достъпни за всеобщо 
ползване онлайн. Според Dillon (2016) социалните медии създават възможности 
за интерактивна комуникация в реално време между обществените 
организации и всички заинтересовани или засегнати.  

Макар ефективността на социалните мрежи и платформите за 
доброволческо споделяне на геопространствена информация в интернет да е 
неоспорима при справяне с бедствия, все още се провеждат дискусии относно 
нейната надеждност. Специалисти търсят решения, за подобряване сигурността 
и прилагането на критерии за подбор и проверка на потребителските данни. 

3.3.2. Виртуална реалност и добавена реалност 

Бързото развитие на компютърните графики и когнитивната наука 
отвеждат 3D моделирането на следващото ниво – виртуалната реалност. Тази 
технология се смята за един от най-ефективните методи за обучение на хора за 
справяне с бедствени ситуации. Тя предоставя възможности не само за 
реалистично преживяване в 3D среда, но и въвлича потребителя с активното му 
участие в реално време. За разлика от ситуацията в истинския живот, във 
виртуалната среда грешките не носят фатални последици, а действията могат 
да бъдат тренирани до достигане на тяхното почти пълно автоматизиране. 
Изследвайки човешкото поведение и груповата психология при кризисни 
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ситуации, Sharma et al. (2014) моделират метро в 3D среда, в която създават 
виртуално евакуационно обучение, предоставящо възможността за разглеждане 
на няколко различни ситуации. 

Добавената реалност, която е комбинация между реалност и виртуалност, 
набира своята популярност сред днешните технологии и също намира мястото 
си в управлението на кризи, породени от бедствия. Kerle & Gerke (2016) 
представят рамка за използването на мобилна добавена реалност, която да 
подпомогне работата на експерти за бърза и точна оценка на щетите след 
бедствие. Приложението за устройствата има за цел да налага данни за сградите, 
получени преди събитието (виртуални данни), върху истинската обстановка 
след неговото настъпване (реални данни). Интересното комбиниране на 
реалност и виртуалност предлагат лесно възприемчив начин за визуализация на 
бедствията. Това е и причината тази технология да бъде използвана при 
обученията на деца от различни възрасти (Savova, 2016). 
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Глава IV. Добавена реалност с образователна цел при 
обучение за защита от природни бедствия 

4.1. Добавена реалност 

4.1.1. Същност 

Въпреки, че понятието „добавена реалност“ все още предизвиква научни 
разногласия за своята същност, Milgram еt al.(1994) го поставят в диапазона на 
смесената реалност, попадащ между двата края на Реално – виртуалния 
континуум (фиг. 4.1). Според авторите Bimber & Raskar (2005) за разлика от 
традиционната виртуалност, при добавената реалност физическия свят не е 
напълно потиснат, а напротив – играе основна роля, и вместо да потапя 
потребителят в изкуствена среда, тази технология усилва с изкуствени 
допълнения реалността. 

Фиг. 4.1. Реално - виртуален континуум на Милграм (Milgram еt al.,1994). 

Когато се говори за добавена реалност, трябва да се отбележи, че нейната 
най-основна черта се крие в комбинирането на реалност и виртуалност (Olwal, 
2009). В друго свое изследване на добавената реалност Azuma (1997), определя 
три нейни характеристики: 

• комбинира реално с виртуално; 
• притежава интерактивност в реално време; 
• обвързана е с регистрация в 3D пространството. 

4.1.2. Приложения на добавената реалност в образованието 

В съвременния дигитален свят е невъзможно технологиите да не оказват 
влияние и върху образователните програми. Дигиталното обучение все повече 
се превръща не само във възможност, а в изискване за осигуряване на качествено 
обучение в училища и университети, предлагайки нови преживявания и 
неконвенционални подходи на ученици и студенти от различни възрасти и 
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подсилвайки мотивацията им да получават нови знания. Според Dede (2009) 
потапянето в дигиталната среда подобрява образованието поне по три начина: 

• осигурява повече от една перспектива; 
• предоставя практическо обучение в близка до реалната ситуация; 
• осъществява по-плавно трансфериране на уменията, получени в 

обучителната фаза, към прилагането им в реална ситуация. 

4.2. Добавената реалност и картографията 

Вече от години мобилните карти за навигация облекчават значително 
процесите на ориентация в градска и извънградска среда, а от скоро и 
въвеждането на добавена реалност към тях може да се види в приложения като 
Nearest Tube, Google Street View и др. Именно върху визуализацията на Google 
Street View се фокусира работата на Stanek & Friedmannova (2010), които търсят 
решения за прилагане на картографските методи при добавената реалност. Те 
посочват проблеми с липсата на достатъчно пространство за условни знаци 
(основна част от полето се заема от фона на реалната обстановка), невъзможност 
за осъществяване на класификация и генерализация и др. Въпреки срещнатите 
трудности, предлагат подходи за създаване на система от условни знаци. Друг 
подход за съчетаването на картографията с добавеното пространство е 
наслагването на виртуални обекти върху хартиена карта.  

4.3. Контейнер с добавена реалност - модел на релефа в помощ на 
обучението за защита от природни бедствия. 

4.3.1. Същност на контейнера с добавена реалност 

Контейнерът с добавена реалност (фиг. 4.2) е система, която съвместява 
реален контейнер, съдържащ пясък, с виртуална топография, като в 
допълнение симулира движението на водни потоци върху така създадения 
модел на релефа. 

Augmented Reality Sandbox (SARndbox), в тази научна разработка 
наричан още „Контейнер с добавена реалност“, е дело на KeckCaves – център за 
активна визуализация на природните науки към Калифорнийския университет 
„Дейвис“, в кооперативна работа с Tahoe Environmental Research Center към 
същия университет и ECHO Lake Aquarium and Science Center. 

Оливер Крейлос и неговите колеги от Калифорнийския университет 
„Дейвис“ се вдъхновяват от научната работа на чешки изследователи от 
Университета на Уест Бохемия, които представят прототипа на контейнера с 
добавена реалност – SandyStation (SandyStation, 2014). След запознаването на 
американския екип с технологията, той я прави достъпна за всички, като 
създават Augmented Reality Sandbox с отворен код (Kreylos, 2014). Безплатният 
софтуер, относително ниските разходи за конструиране на системата и 
възможностите, които тя предоставя, са причините именно тя да бъде избрана 
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за осъществяването на идеята за визуализация и симулация на природните 
бедствия за обучение на деца и студенти. 

Фиг. 4.2. Контейнерът с добавена реалност в Лабораторията по картография, 
Университет по строителство и геодезия. 

Контейнерът с добавена реалност може да се счита като гъвкав 
инструмент за обучение, който използва алтернативи методи за предаване на 
знания за водата и земната повърхност. Неговите приложения могат да се 
обобщят във визуализация на концепции от географията, геологията и 
хидрогеологията. Спомага за достъпно дефиниране на понятия като 
хоризонтали, вододели, водосливи и водосбори, като нагледно обяснява 
приложението им в топографската картография. Не на последно място 
възможностите, които се откриват чрез прилагането на тази интерактивна 
система, я правят подходяща, както при управлението на бедствия и кризи, така 
и при тяхното пресъздаване за обучение за защита. 

4.3.2. Технически спецификации, начин на работа и възможности 

За да се обясни начинът на работа на контейнера за добавена реалност, 
трябва да бъде представена неговата конструкция. Тя се състои от няколко 
софтуерни и хардуерни компонента, които работят в затворена верига. 

Хардуерът (фиг. 4.3) представлява: 

• компютър – с високи спецификации за процесор и видеокарта; 
• 3D Kinect Camera – камера, която представлява комбинация от 

обикновена цветна камера, излъчваща изображение, с резолюция 
640x480 пиксела, 30 пъти в секунда, и сензорна камера за 
дълбочина със същите параметри; 

• проектор – късофокусен с резолюция 1024x768 и аспектно 
отношение 4:3; 



 

35 

 

• стойка и контейнер, пълен с пясък. 

Фиг. 4.3. Схема на хардуерната конструкция на SARndbox. 

Софтуерът се стои от два допълващи се софтуера с отворен код, 
написани на програмен език C++ и създадени, за да се използват в 
Линукс среда: 

• Vrui VR Development Kit; 
• Kinect 3D Video Processing Framework. 

Виртуален топографски модел на релефа в реално време. 
Контейнерът с добавена реалност е способ за съвместяване на физическо и 
виртуално моделиране на релеф. Системата дава възможност на потребителите 
да оформят теренни форми в пясъка, върху който в реално време се полага 
хипсометрично оцветяване и изохипси (фиг. 4.3). 

Виртуален дъжд. Мощен инструмент за визуализацията на наводнения е 
симулацията на вода. Системата използва уравнения от хидродинамиката, за да 
моделира и визуализира начините на движение на водния поток, веднъж 
попаднал върху пясъчния терен. Точно както в природата, симулираното водно 
течение се движи от високите части към по-ниските, увеличава скоростта си при 
по-стръмни терени и се акумулира в затворените релефни форми 

Пресъздаване на терен на местност по реален цифров височинен 
модел или Digital Elevation Model (DEM). Едно от последните подобрения по 
софтуера на контейнера с добавена реалност, включва пресъздаването на 
съществуващ терен по данни от DEM файл. При включване на системата в друг 
режим, 3D сензорната камера се използва, за да извлече „надморските“ 
височини от пясъка. Прожектирането на два цвята – син за отрицателните и 
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червен за положителните, насочват потребителя къде да добави и къде да 
отнеме пясък. Разработването на модула за пресъздаване на терен на местност 
по реален цифров височинен модел придава на SARndbox, друго значение и 
отваря нови възможности за неговото приложение. Неговите качества могат да 
бъдат използвани не само за симулиране на демо сценарии, а и за визуализация 
на реални локации и ситуации, което ще подпомогне решаването на истински 
казуси и вземането на конструктивни решения от специалисти, както в 
управлението на бедствия, така и в други сфери. 

Всички технически спецификации и данните за методологията на работа 
са взети от сайта на създателя на Контейнера с добавена реалност: Oliver Kreylos 
(2014) и официалния сайт, посветен на AR Sandbox (2016). 

4.3.3. Мястото на Контейнера с добавена реалност в картографията 

Успешното съчетаване на добавената реалност в картографията е задача, 
чиито решения тепърва трябва да се търсят. Ако се прави опит да се определи 
мястото на контейнера с добавена реалност в картографията, то трябва да се 
вземе в предвид, че при него се използва 3D визуализация, а симулацията на 
движение на вода се дължи на пространствени анализи. В този ред на мисли 
може да се заключи, че по същество технологията, която използва, се доближава 
едновременно до 3D моделирането и ГИС. Основната разлика между 3D картата 
и модела, получен в контейнера за добавена реалност е, че той не е 
математически дефиниран. В общия случай на употреба SARndbox-ът не 
представлява умален модел на реално съществуваща местност, а примерна 
комбинация от релефни форми. В тази връзка не може и няма необходимост да 
се говори за свойството „мащабност“. По друг начин трябва да се разглежда 
модула за пресъздаване на терен на местност по реален цифров височинен 
модел (DEM). При превключването на този режим може да се говори за мащаб, 
тъй като разстояние между две точки в реалността, ще има умален аналог в 
контейнера.  

Въпреки че контейнерът с добавена реалност не може да се нарече 
„карта“, това не го прави по-малко полезен в използването му за представяне на 
понятия от топографската картография като сечение и заложение на релефа, 
както и за реалистично визуализиране на елементите на релефа (структурни 
линии, повърхнини, характерни точки) и релефните форми. Освен 
нагледността, голямо предимство на системата е нейната „гъвкавост“ относно 
бързия преход между различни сценарии, изискващи промяна на релефа. 

4.3.4. Реализация в Лабораторията по картография 

За първи път в България Контейнерът с добавена реалност е конструиран 
в Лабораторията по картография, Университет по архитектура, строителство и 
геодезия. Към момента на създаване, инструкции и чертежи за стойката и 
контейнера, освен за основните пропорции между хардуерните елементи, не са 



 

37 

 

предоставени. Въпреки това при създаването на Augmented Reality Sandbox в 
лабораторията, за прототип е използван този в Калифорнийския университет 
„Дейвис“. За разлика от оригиналния, изработен от метал, за този в 
лабораторията е използван дървен материал. По Света системата има различни 
геометрични реализации и е разработвана от разнообразни материали. За 
правилното проектиране на изображението върху пясъка е необходимо 
единствено да бъдат запазени пропорциите на разстоянията и ъглите между 
проектор, 3D Kinect камера и контейнера.  

4.4. Предложение за образователни занимания с контейнера за 
добавена реалност при обучение на деца за защита от бедствия 

4.4.1. Общи положения 

Комбинирането на реалност с виртуалност, разбираемата визуализация 
на релефа, симулацията на дъжд и движение на водните потоци, са причините 
контейнерът с добавена реалност да е подходящ инструмент за обучението на 
деца и младежи. Изброените дотук характеристики са целесъобразен начин за 
демонстрация на природни бедствия, най-вече наводнения, в близка до 
реалната среда. 

След изучаването на всички силни и слаби страни на системата, е 
разработена програма, в която е направено предложение за активното ѝ участие 
в обучението на деца и младежи за защита от бедствия. За да даде ефективни 
резултати, заниманията включени в нея, са съобразени с възрастта на 
участниците. Така са определени общо пет групи, от които четири са за 
ученици, а последната, пета, е за студенти от университет: 

• Група I – от 4 до 6 години – детска градина и предучилищна; 
• Група II – от 7 до 10 години – начално училище; 
• Група III – от 11 до 14 години – основно училище; 
• Група IV – от 15 до 18 години – средно училище; 
• Група V – студенти. 

Заниманията с контейнера с добавена реалност са структурирани в пет 
тематични и взаимосвързани модула: „Релеф“ (1), „Хидрология“ (2), „Природни 
бедствия“ (3), „Бедствия и екология“ (4) и „Въведение в добавената реалност“ (0) 
(фиг. 4.4). 
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Първите две – „Релеф“ и „Хидрология“, полагат основите за модул 
„Природни бедствия“ като представят основни понятия от геоморфологията и 
хидрологията и обясняват причините за появата на природните бедствия. 
Модул „Бедствия и екология“ има за цел да покаже, че катастрофите от 
природен характер могат да бъдат задълбочени от действията на човека или от 
липсата на такива. Последният - „Въведение в Добавената реалност“, е изготвен 
само за ученици в средното образование и студенти, като представя същността 
на този вид технология и прилагането ѝ в Augmented Reality Sandbox. 

Фиг. 4.4. Организация на образователните занимания в пет модула. 

4.4.2. Образователни модули 

• Модул „Релеф“ (1) 

„Релеф“ е първият модул, с който учениците трябва да се запознаят. Без 
познанията за релефа, задачата, да бъдат обяснени понятия като наводнение, 
суша и горски пожар, е трудно изпълнима. Целесъобразното обучение на деца 
трябва да се базира на представяне на причинно-следствените връзки, като по 
този начин се увеличава шанса, то да остави трайни знания и да изгради 
адекватни реакции за действие при кризи. Това е причината в програмата, 
заниманията от модул „Релеф“ да представляват голяма част от общия брой. 
Акцентирано е върху демонстрации и обяснения на термини като надморска 
височина, хоризонтали и хипсометрично оцветяване. Контейнерът с добавена 
реалност е подходящ за разглеждането на различните типове релеф и за 
определянето им като равнинен, хълмист или планински.  

• Модул „Хидрология“ (2) 

Този модул, в комбинация с дотук представения: „Релеф“, обяснява как 
водата се движи върху теренните форми върху земната повърхност. 
Предвидени са дискусии над важни въпроси като: „Откъде ще мине водата?“ и 
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„Къде ще се акумулира?“. Благодарение на възможностите на контейнера с 
добавена реалност да създава виртуален дъжд, отговорите на тези въпроси 
получават визуализация в реално време. Досега, абстрактното за ученици и 
студенти понятие: „водосбор“, както и процесите на отводняване, могат да 
бъдат демонстрирани с тяхното активно участие. 

• Модул „Природни бедствия“ (3) 

Върху вече поставената основа, с представянето на релефните форми и 
движението на водния поток, заниманията могат да се насочат към обучението 
за защита в модул „Природни бедствия“. Не веднъж дотук бе казано, че 
контейнерът с добавена реалност е подходящ за тяхното симулиране, но трябва 
да се отбележи, че най-вече е приложим за демонстрацията на наводнения. Това 
е и причината включените задачи да бъдат насочени именно към този вид 
криза. Основна роля в Модул 3 играе виртуалният дъжд, който позволява 
визуализацията на понятието „порой“ - явление, чест причинител на 
наводнения. Веднъж задействан чрез жест на ръката, системата позволява 
контролирането на неговия интензитет. Когато количеството вода проектирано 
върху терена, стане достатъчно, контейнерът се превръща в поле за 
демонстрация на поройни и крайречни наводнения. Симулацията на 
наводнения отваря възможности за дискусии над целесъобразното планиране 
на урбанизираните територии и потенциалните заплахи от наводнения. 

• Модул „Бедствия и екология“ (4) 

Този модул запознава учениците с екологичното замърсяване и неговата 
взаимовръзка с природните бедствия. Чрез него се цели да се покаже, че въпреки 
невъзможността на човека да спре или контролира стихиите, неговите действия 
и бездействия срещу природата също могат да бъдат заплаха. Разглеждат се 
примери за липсата на поддръжка на инфраструктурата и за запълване на 
речните легла с отпадъци, като акцентът попада върху потенциалните 
последици, до които могат да доведат. Модул „Бедствия и екология“ изгражда 
екологосъобразно поведение в учениците. 

• Модул „Въведение в добавената реалност“ (0) 

Модул „Въведение в добавената реалност“ е предназначен единствено за 
учениците от IV–та възрастова група и студентите от университет, поради 
сложната терминология и техническата насоченост на темата. В него се 
представят методът на работа на системата и същността на технологията 
„добавена реалност“. Предвидени са дискусии върху приложенията на този тип 
реалност в ежедневието, както и върху предложения за бъдеща употреба и 
подобрения на контейнера с добавена реалност. 
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4.4.3. Изследване приложението на разработената програма при 
обучение на деца в начална степен на образование 

Предложената дотук методология беше практически приложена чрез 
провеждането на съвместно обучение и научноизследователски експеримент 
„Да научим за природните бедствия“, проведени в Лаборатория по 
картография, УАСГ. Участници в събитието бяха ученици в трети клас от 7. СУ 
„Св. Седмочисленици”, гр. София (фиг. 4.5). Темата на дискусиите и 
заниманията бе ранното оповестяване, начините за превенция и действия по 
време на катастрофални природни събития, като част от програмата бе 
посветена на SARandbox-a и неговото практическо приложение при обучението 
за наводненията и катаклизмите, породени от силни дъждове, за деца от 
начална степен на образование. 

Учениците споделиха знанията си относно видовете релеф, с които са 
запознати, а в допълнение нагледно с тяхна помощ, в пясъка бяха изработени 
основни релефни форми - връх, хълм, планина, дол, долина. 

Фиг. 4.5. Деца в начална степен на образование се запознават нагледно с понятия 
за релефа и природните бедствия. 

Симулацията на дъжд бе посрещната от тях с голям интерес, което доведе 
до търсене на отговори на въпроси като: „Какво се случва с водата, когато вали 
дъжд?“, „Как се движи в зависимост от релефа и къде се задържа“ и др. Направен 
бе плавен преход към Модул „Природни бедствия“ като бяха представени три 
вида наводнения. Беше поставен въпросът: „Накъде да се насочим, когато има 
наводнение?“. Обърнато бе внимание и на екологичните проблеми като 
запълване на речните корита с отпадъци и последствията от подобни действия 
и бездействия на човека.  
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Глава V. Създаване на образователни текстови 
материали и карти, свързани с обучението на деца в 
начален етап на обучение за защита от природни 
бедствия 

Книгата „Да научим за природните бедствия“ е създадена, за да запознае 
българските ученици в начална степен с катастрофалните събития от природен 
характер. Тя е предназначена за деца от 7 до 10 години и темите, които се 
разглеждат в нея, засягат най-често срещаните природни бедствия на 
територията на страната – наводнения, земетресения, горски пожари, 
екстремни температури, бури и лавини. Приложени са дефиниции, интересни 
факти и инструкции, като специално внимание е обърнато на картографските 
продукти. Пространственото разпространение на заплахите от природни 
бедствия на територията на страната е представено чрез специално разработени 
за детска аудитория тематични карти. 

5.1. Изисквания към образователните материали за природните 
бедствия, при обучението на деца в началното образование 

В своята книга “What happened to my world?” Greenman (2005) изследва 
поведението на децата по време на кризи и бедствия. Разделяйки ги на четири 
групи: под 3-годишна възраст; от 3 до 5 години, ученици в началното училище 
и юноши, той описва начините, по които подобни събития се отразяват върху 
детската психика. Възприятията, с които децата в началното образование 
осмислят околния свят в стресови ситуации, и нуждите, които те имат в момент 
на заплаха, са използвани като основа за изготвяне на предложение за 
изисквания за образователни материали, свързани с тяхното обучение за защита 
от природни бедствия (табл. 5.1). 

Предложените изисквания, отбелязани със символа „*“ в таблица 5.1, 
пряко се обвързват с необходимостта от картографски продукти при 
обучението на деца за защита при бедствия. Изработването на карти на 
опасността, както и такива на миналите събития, за детска аудитория, ще даде 
пространствена представа за размера на заплахата, придавайки ѝ реалистични 
граници, и ще акцентира върху сериозността на проблема. Ползите от 
картографирането на природните бедствия не бива да се прилагат единствено 
в управлението на кризи, защото то е един подходящ метод за запознаване на 
хора от всички възрастови групи с рисковете и последиците от тези 
катастрофални събития. 
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Табл. 5.1. Предложения за изисквания за образователните материали за защита при 
природни бедствия в начална степен на образование. 
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Материалите, използвани за запознаването на ученици от начална 
образователна степен с природните бедствия, трябва да бъдат базирани на 
тяхното възприятие за околния свят, психологическото им израстване и 
възможностите им за справяне с проблеми. Съдържанието им трябва да 
предоставя пълноценна информация за природните бедствия, заплахите от тях 
и възможните последици, но по подходящ за възрастта начин – като всяването 
на страх и стрес трябва да бъде избегнато. Задължителен елемент трябва да бъде 
включването на полезни съвети, препоръки и инструкции за действие по време 
на криза, като част от общата кауза за изграждане на устойчиво поведение при 
природни бедствия. 

Написана, така че да отговаря на множеството детски въпроси и нужди, 
книгата „Да научим за природните бедствия“ цели да изгради в учениците 
увереност, чрез придобитите знания и умения, че могат да се справят с 
изненадите на природата. 

5.2. Разработка на текстови материали и обучителни игри 

Текстът, в книгата „Да научим за природните бедствия“, е организиран в 
седем глави, шест, от които са изготвени за деца. Изключение прави последната: 
„Когато си родител“, която е предназначена за възрастния читател и цели да го 
запознае със сериозността на проблема за детската защита при бедствия и 
данните от световната статистика. В детското съдържание се диференцират пет 
основни групи текст: дефиниции, пояснения, факти, инструкции за действие и 
инструкции за игри. Основна част в текста заемат инструкциите за правилна 
реакция при бедствие, а за задържане на интереса върху четивото са изработени 
и обучителни игри. За да се увеличи въздействието и нагледността са 
приложени множество илюстрации, изображения и карти. 

5.2.1. Дефиниции, пояснения и факти 

Поведението на учениците в начална степен на образование се обуславя 
с нуждата от трупане на нови знания и изследването на взаимовръзките между 
събития и последици. В основата на изграждането на трайна култура при тях, се 
корени разбирането на същността на явлението, причините за неговата поява и 
реалните последици, които то може да остави. 

За целите на книгата са написани 8 определения, които да представят на 
детската аудитория, по лесен и разбираем начин, характера на природните 
бедствия. Най-важните от тях са представени в Таблица 5.2. 
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Таблица 5.2. Основни дефиниции, формулирани за книгата „Да научим за 
природните бедствия. 

5.2.2. Инструкции 

Инструкциите намират място и в шестте глави на книгата като основно 
съдържание. В своята същност те представляват поредица от правила за 
действие, които гарантират максималното запазване на детския живот. Тези 
инструкции са приложими и за възрастни. За да бъдат коректно разбрани и 
следвани, тяхното съставяне е съобразено с условията те да са кратки, ясни и да 
следват логическа последователност. Към тях са приложени и допълнителни 
пояснения, за да обяснят по подробно необходимостта от спазването им. Както 
в реалните ситуации, така и в книгата, има ясно разграничение между 
действията преди, по време и след природното бедствие. 

5.2.3. Обучителни игри 

Редица специалисти, работят върху тезата, че игрите в обучителния 
процес са не само възможност учебните занимания за децата да бъдат 
разнообразени, а задължителен елемент от целесъобразното получаване на нови 
знания. Обучението по защита от природни бедствия е практически насочен 
предмет, което е предпоставка обучителните игри да намират своето място в 
книгата „Да научим за природните бедствия“. В съдържанието ѝ са включени 
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занимания като свързване на изображения на бедствия с техните наименования, 
лабиринти, които да акцентират върху най-безопасното място по време на 
наводнение, рисувателни занимания и др. 

5.3. Разработка на картографски материали 

Все повече се увеличава интересът към начините, по които децата 
възприемат картографската информация. Специалисти разширяват 
възможностите, които картите предоставят на децата за получаване на нови 
знания, като се фокусират върху техните нужди за визуализация на 
пространствената информация. Трудната задача да се поставят изискванията за 
създаването на качествени продукти за деца, се базират на множество 
експерименти, търсещи отговорите на въпросите как различните възрасти 
асимилират заобикалящия ги свят и получават знания от картите.  

При създаването на картите за природните бедствия към книгата „Да 
научим за природните бедствия“ е използван изчистен картографски дизайн. 
Общото съдържание е генерализирано, за да се акцентира върху тематична 
информация. Използвани са графично опростени картографски условни 
знаци, както и цветови схеми, асоциативно обвързани с основните теми на 
картите. Картографските продукти в книгата имат за цел да запознават децата 
от 7 до 10 години със сериозността на природните бедствия, представяйки им 
по-общ изглед за тяхното пространствено разпространение на територията на 
страната и континента Европа. 

5.3.1. Карта на наводненията в Европа 

Необходимостта от популяризиране на сериозността на тези събития 
сред децата е предпоставка за създаването на „Карта на наводненията в Европа“ 
(фиг. 5.1). Като част от съдържанието на книгата за деца „Да научим за 
природните бедствия“, тя има за цел да представи честотата на наводненията в 
България спрямо тази в другите страни от континента.  

Тематичното съдържание на картата е базирано върху информация, 
достъпна благодарение на European Environment Agency. Използвана е базата 
данни „Flood Phenomena”(ЕЕА, 2016), в която са отразени всички минали 
наводнения в Европа, за периода 1980 – 2014 г., събрани от докладите на 
членовете на Европейската директива за наводненията (2007/60/EC). 
Предоставените публични данни от Европейската комисия са в географска 
координатна система ETRS 1989. За изработването на „Картата на наводненията 
в Европа“ е предпочетена координатна система: Ламбертова конична 
конформна с два стандартни паралела съответно p1- 43°N и p2 – 62°N и 
централен меридиан – m0 - 10°E . Това е и причината да бъде извършена 
трансформация между двете координатни системи. Използвана е мрежа от 
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паралели и меридиани, разположени през 10°. Съобразено с целите на картата, 
върху нея е изобразен единствено линеен мащаб. 

За да бъде ясно изобразено сравнението между броя на наводненията в 
страните в Европа, е подбрана площна единица от 10 000 кв. км, към която да 
бъде отнесено количеството на настъпилите събития за периода 1980 – 2014 г. за 
всяка държава. За целта са използвани площите на териториите, изчислени в 
Ламбертова конична конформна координатна система и общият сбор на 
наводненията за всяка страна, получен от таблицата floodphenomena. За 
изобразяване на тематичното съдържание е използван методът на 

картограмата с териториална единица – държава и количествена 
характеристика брой настъпили наводнения/ 10 000 кв. км.  

Фиг. 5.1. Карта на наводненията в Европа, поместена в книгата.
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5.3.2. Карта на България – заплаха от земетресения  

За изработката на книгата „Да научим за природните бедствия“ е 
създадена „Карта на България – заплаха от земетресения“ (фиг. 5.2). Поместена 
в глава „Земетресения“, тя запознава децата от 7 до 10 години с опасността от 
земетресение в различните части на България. 

При търсенето на векторни данни и карти, свързани със земетресенията 
на територията на България, е установено, че броят на тези, които са публично 
достъпни и представят актуални данни, е ограничен. Сеизмологичната заплаха 
и рискът от земетресения са теми с високо обществено значение и 
необходимостта от картографски продукти не само за деца, а и за възрастни, 
изобразяващи тяхното разпространение, е належаща. Създаването на карти, 
свързани с тематиката за земетресения, трябва да бъде включено в бъдещите 
задачи и практики за запознаване на населението с това бедствие. Тематичните 
данни за сеизмичното райониране са получени от „Комплексна карта – 
Сеизмично райониране на Основните индустриални зони в България по 
области и райони за развитие - данни от 2004 г.“ изготвена в мащаб 1:1 500 000, 
на Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция. 

Картата на България за заплаха от земетресения е изготвена в 
подходящата за територията на страната Ламбертова конформна конична с два 
стандартни паралела: B1 41,8531153611°N и B2: 43,4766329444°N, и централен 
меридиан – L0: 25,5°E. Използвана е мрежа от паралели и меридиани, 
разположени през 1°. Съобразено с целите на картата, върху нея е изобразен 
единствено линеен мащаб. 

За представяне на степента на заплаха от земетресение за територията на 
България е използван методът на изолиниите, онагледен с послойно оцветяване. 
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Фиг. 5.2. Карта на България – заплаха от земетресения, поместена в книгата „Да научим за природните бедствия“.
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5.3.3. Карта на България – минали земетресения от 1900 до 2015 г. 

„Карта на България – минали земетресения от 1900 до 2015 г.“ (фиг. 5.3) 
има за цел да представи местоположението на случилите се за този период 
земетресения с магнитуд над 4 по скалата на Рихтер. Не са изобразени такива 
под този параметър, тъй като според общоприетата класификацията, те се 
считат за незначителни и са често срещани в ежедневието. Този картографски 
продукт, поместен в глава „Земетресения“, трябва да заинтригува учениците от 
7 до 10 години и да ги стимулира да потърсят информация дали се случвало 
такова бедствие в близост до тяхното населено място, каква е била големината 
му и какви са били последствията от него. 

• Изходни данни 

При изготвянето на „Карта на България – минали земетресения от 1900 до 
2015 г.” (фиг. 5.3) отново е използвана „Комплексна карта – Сеизмично 
райониране на Основните индустриални зони в България по области и райони 
за развитие - данни от 2004 г.“ в мащаб 1:1 500 000, на Агенция за устойчиво 
развитие и евроинтеграция. Информацията за миналите земетресения са взети 
от официалния сайт на Excise Movement and Control System (EMCS) към 
Европейската комисия, който при задени критерии за търсене на събития, 
предоставя списък на събитията и техните географски координати в KML – 
формат. За последващата обработка данните са експортирани в Shape файл и е 
извършена трансформация. 

Тематичното оцветяване на територията е осъществено чрез метода на 
изолиниите, онагледен чрез послойно оцветяване, като са използвани същите 
данни като при картата за заплаха от земетресения. За изобразяването на 
местоположението на земетресенията в миналото е употребен метода на 
немащабните условни знаци. Съставени са четири немащабни графични знака, 
които характеризират големината на труса – леки от 4,0 до 4,9; средни от 5,0 до 
5,9; силни от 6,0 до 6,9; големи с магнитуд над 7 по скалата на Рихтер. Използвани 
са две големини на графичния знак и градация на цветовете. В книгата „Да 
научим за природните бедствия“ са използвани и готови карти за деца, 
създадени от друг автор: инж. Кристина Кехайова, които представят заплахите 
от наводнения и горските пожари на територията на България (Кехайова, 2016). 

.
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Фиг. 5.3. Карта на България – минали земетресения от 1900 до 2015 г., поместена в книгата „Да научим за природните 
бедствия“. 
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5.3.4. Занимания и задачи с картите на природните бедствия в книгата „Да 
научим за природните бедствия“ 

В книгата „Да научим за природните бедствия“ картите са интегрирани 
сред текстовите материали, като имат за цел да допълнят обясненията и фактите 
чрез визуализация на представения проблем. Всяка карта е придружена с 
пояснителен текст за нейното съдържание и инструкции за самостоятелна 
работа. Заниманията са свързани с ориентирането на децата в 
картографираното пространство и с намирането на държавата, областта, 
населеното място, в което живеят. Те трябва да се запознаят с легендата и да я 
използват, за да изследват заплахите от природните бедствия в различните части 
на картата. 

5.3.5. Изследване на приложението на разработените картографски 
материали сред деца в начална степен на образование 

Успоредно с научноизследователския експеримент за прилагането на 
контейнера с добавена реалност при обучение в началното и основно 
образование, учениците от трети клас в 7. СУ „Св. Седмочисленици”, гр. София, 
участваха и в игри и анкетно запитване, разработени върху приложените 
тематични карти в книгата „Да научим за природните бедствия“. Целта на 
заниманието бе да бъде анализирано до каква степен децата разчитат 
представената им информация под формата на картографски продукт, могат 
ли да извлекат правилно качествени и количествени характеристики за 
изобразените обекти и дали не са затруднени от прилагането на традиционни 
картографски способи. Заниманията бяха концентрирани върху две карти: 
„Карта на наводненията в Европа“ (фиг. 5.1) и „Карта на България – минали 
земетресения от 1900 г. до 2015 г.“ (фиг.5.3). При направеното изследване е 
установена 80-процентова цялостна успеваемост върху разчитането на 
съдържанието на картите и извличането на количествена и качествена 
характеристика. Трябва да бъде заключено, че участниците са си служили добре 
с легенда и са се справили с разчитането на интервалните скали на приложените 
картограми и при двете изследвани карти.  

Проведеното изследването не може да бъде определено като 
изчерпателно, но дава обща представа за начините на възприемане на 
картографската информация от децата, подпомага търсенето на по-добри 
методи за изобразяване на данни върху карти за тази възрастова група. Пряката 
работа с учениците и проведената анкета определиха изработените продукти 
като подходящи за представянето на пространственото разпространение на 
природните бедствия и същевременно дадоха насоки за тяхното 
усъвършенстване.  
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Глава VI. Концепция за мобилно приложение за деца в 
бедствие 

6.1. Картографиране на природни бедствия в мобилни 
приложения 

Достъпността на информацията в днешно време отваря дискусии, затова 
как тя трябва да бъде разумно използвана и не е ли това въпрос от 
животоспасяващо значение. Разработването на мобилни приложения, 
оповестяващи природните бедствия и подпомагащи пострадалите, е един 
подходящ пример за ефикасното съчетаване между данни от различни 
източници и технологии в общодостъпни продукти от социална значимост. 

6.1.1. Картографиране в мобилни приложения – същност и технология 

Картите в мобилни приложения имат отличителна черта – като част от 
съдържанието на мобилните телефони, те са достъпни навсякъде, независимо 
дали потребителите са в движение или в покой, а благодарение на развитите 
телекомуникационни мрежи и мобилен интернет, биват динамични и винаги 
обновени с актуални уеб данни.  

• Mashup карта 

Mashup е приложение, използвано в интернет, което съчетава елементи от 
различни източници и има за цел да предложи нов тип услуга (Shneiderman & 
Plaisant, 2010). Не всички mashup-и използват карти, но тъкмо те са най-
популярните в днешно време, тъй като придават пространствено значение на 
потребителските заявки и техните резултати. Картите mashup се считат като 
едни от най-разпространените видове уеб картографиране и са основна част от 
Web 2.0 – съвкупност от способи за представяне и обработване на уеб 
съдържание (Bildirici & Ulugtekin, 2010). Те се създават чрез Application 
Programming Interface (API) – интерфейс, който може да се използва от 
компютърно приложение или система с цел достъп до набор от функции или 
програми на трета страна (Google Support, 2017).  

6.1.2. Природните бедствия в мобилни приложения 

Теоретичното разглеждане на проблема със създаването на социално 
значимо за обществото мобилно приложение за природните бедствия не е 
достатъчно, за да се поставят изискванията и да се определят целите на неговото 
разработване. В тази връзка в кратък обем са разгледани предимствата и 
недостатъците на шест съществуващи и употребявани мобилни приложения:  

• Floods Near Me (NSW Public Works) 
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Това е мобилно приложение, което е създадено за територията на 
Австралия. Информацията се получава от сървъри, обновявайки се на всеки 
половин час, което позволява върху картата на Google Maps да се отбелязват 
наводнените пътища и територии в реално време. Приложението дава 
възможност за проследяване на нивото на реките, използвайки данни от 
хидрометричните станции, разположени по речното протежение. В него е 
заложена и система за оповестяване за потенциални опасности при определен, 
от потребителя, буфер от разстояние. 

• LastQuake (European-Mediterranean Seismological Centre - EMSC) 

LastQuake е мобилно приложение за проследяване на земетресенията по 
света в реално време. То позволява известявания по зададени от потребителя 
критерии за близост, за магнитуд или за комбинация от двете. В него те могат 
да намерят основни съвети за безопасност при земетресение. 

Двете мобилни приложения нямат възрастови ограничения, но биха били 
неразбираеми и неизползваеми за деца от началното и основно училище. При 
изследването не са установени мобилни приложения, които да съчетават 
картография в реално време и своевременно оповестяване и да са подходящи за 
детската възраст. Повечето такива съдържат информация за правилните 
действия преди, по време и след катастрофалното събитие или са създадени под 
формата на игра, с която децата учат как да се справят в подобни ситуации. 
Някои от тях са представени тук. 

6.2. Концепция за мобилно приложение за деца от началното и 
основно училище 

6.2.1. Необходимост и потребители. Мисия и визия. 

Уязвимостта на децата по време на катастрофални събития оправдава 
търсенето на все по-иновативни решения за намаляването на жертвите в тази 
социална група. Различни сценарии и ситуации могат да бъдат причините, деца 
да изпаднат в критична ситуация. Запазването на техния живот е пряко 
свързано с уменията им за справяне с природни бедствия, чието прилагане в 
момент на шок, може да бъде невъзможно. Подаването на готови решения за 
евакуация и инструкции за действие ще намалят стреса, ще подпомогнат 
изпълнението на правилните действия и ще вдъхнат увереност на детето, че от 
трудната ситуацията има изход.  

Изброените дотук аргументи са предпоставка за разработката за 
концепция за мобилно приложение за деца, чиято мисия е формулирана, както 
следва: 
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• Да се редуцира броя на пострадалите деца в случаи на природни 
бедствия чрез повишаване на нивото им на информираност. 

Поставената визия пред концепцията за мобилно приложение за деца в 
бедствие е формулирана като: 

• Разширяване на обхвата на употребата на съвременните технологии 
за картографиране на природни бедствия и за създаване на 
устойчиво поведение при настъпването им в младите поколения. 

Темите засегнати в концепцията са обвързани с превенцията от 
природни бедствия и ранното оповестяване. Потребители са деца от началното 
и основното училище. 

6.2.2. Основна цел и задачи на мобилното приложение 

Методите за оповестяване на потенциална заплаха и превенция от 
природни бедствия са приложими, както при възрастните, така и при децата, 
стига да са приложени с правилен подход и да са съобразени с възприятията на 
потребителите за околния свят.  

На базата на мисията и визията е формулирана основната цел в 
концептуалната фаза: 

• Да бъде създадено мобилно приложение, с което да се подобрят 
реакциите и действията на децата преди, по време и след природно 
бедствие. 

Към мобилното приложение са поставени следните осем задачи: 

1) Да запознава децата с инструкциите за действия при основните 
природни бедствия – земетресение, наводнение и горски пожар; 

2) Да представя на децата районите с повишена заплаха от земетресения, 
наводнения и горски пожари. 

3) Да визуализира чрез подходящи условни знаци природните бедствия 
на територията на страната в реално време; 

4) Да сигнализира при заплаха от наводнения и горски пожари; да 
сигнализира за настъпило земетресение; 

5) Да подава автоматично инструкции за действие; 
6) Да изпраща автоматично местоположението на детето на 

предварително зададени контакти (в общия случай – родители, 
настойници); 

7) Да позволява въвеждането на важни адреси като учебното заведение на 
детето, неговия дом, сборен пункт при кризи на семейството; 

8) Да навигира към мястото за среща при кризи на семейството след 
земетресение. 
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6.2.3. Източници на данни в реално време 

За да бъдат осъществявани две от основните цели поставени пред 
мобилното приложение за деца – картографиране на природните бедствия и 
оповестяване на потенциалните заплахи, са необходими източници на данни за 
тези събития в реално или много близко до реалното време за територията на 
България. Тук е представен списък на потенциалните такива: 

• Източници на данни за наводнения на територията на страната: 
European Flood Awareness System (EFAS) към Европейската комисия и НИМХ 
(Национален институт по метеорология и хидрология); 

• Източници на данни за земетресенията на територията на страната: 

EMSC (European Mediterranean Seismological Centre) и НИГГГ (Национален 
институт по геофизика, геология и география към БАН); 

• Източници на данни за горски пожари на територията на страната: 
European Forest Fire Information System (EFFIS); 

• Българска инфраструктура за пространствени данни (БИПД). 

6.2.4. Концептуална рамка 

При създаването на концептуалната рамка са взети предвид поставените 
задачи пред мобилното приложение и възможните източници на данни в 
реално време. В нея се залагат два режима на работа: 

• Режим №1 – „Обучение и визуализация“ 

Режим №1 предоставя възможност за запознаването на потребителя с 
инструкции за действие преди, по време и след бедствието. На този етап са 
предвидени три природни бедствия характерни за територията на страната. 
Това са наводнения, земетресения и горски пожари. Зоните с потенциална 
заплаха за съответното бедствие се визуализират чрез полигони върху карта, 
базирана на платформа за мобилно картографиране. Друг картографски 
продукт в този режим е общата карта на природните бедствия, която отразява 
актуалните бедствени събития на територията на България. Данните в реално 
време се получават от предварително подбрани източници за съответните 
събития. В този режим има възможност за въвеждането на важни адреси като 
учебното заведение на детето, неговия дом, сборен пункт при кризи на 
семейството.  

• Режим №2 – „Сигнализиране“ 

Режим №2 е свързан с известяването на опасни явления в близост до 
потребителя. Преминаването от Режим №1 към Режим №2 става при 
регистриране на събитие, получено от източниците на данни и отговарящо на 
определени изисквания за опасност. Задействането на сигнал трябва да става в 
отговор на изпълнени условия за GPS местоположение на потребителя (детето) 
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и степен на опасност. Тъй като приложението е за деца, съображенията изискват 
да на се разчита на това, те сами да търсят решения на сложни ситуации и 
инструкции за действия в него. Това определя нуждата от интуитивност и 
автоматизация на процесите в момент на криза. Получаването на сигнал, трябва 
да е повод за директно отваряне на инструкциите за действие при определеното 
бедствие. Функцията за автоматично изпращане на местоположението на 
детето на предварително зададени контакти, е важен елемент за спасяването и 
издирването на деца в кризисни ситуации. 

Концепцията има продължение при сигнал за земетресение. Тъй като 
правилното действие след земетресение е напускането на сградата, софтуерът 
трябва да задава кратка поредица от ДА/НЕ въпроси, за да установи дали детето 
има възможност да го осъществи. В зависимост от отговора, се изпраща 
съобщение за изчакване на помощ или използва настоящето местоположение и 
се изчислява пътят до сборен пункт на семейството при бедствие като 
предоставя напътствия. Обща схема на концепцията, обхващаща двата режима 
е предоставена на фигура 6.1. 

Фиг. 6.1. Концептуален модел на мобилното приложение за деца в бедствие.  
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6.3. Създаване на знакова система за мобилно приложение с 
картографско съдържание за деца при бедствие 

За целите на мобилното приложение е създадена знакова система, 
състояща се от общо 17 графични знака, класифицирани в три основни групи: 

• Знаци „Обекти за помощ и защита и сгради за образование“; 
• Знаци „Моите места“; 
• Знаци „Природни бедствия“. 

Процесът на създаване на знаците е извършен в софтуера Adobe Illustrator 
CS6. Съобразено с възрастовата група на потребителите, стремежът при тяхното 
изпълнение е да бъдат използвани асоциативни и лесно разпознаеми знаци с 
минималистичен графичен дизайн.  

6.3.1. Създаване на графични знаци „Обекти за помощ и защита и сгради 
за образование“ 

В тази точка са разгледани сгради и обекти с изключително значение за 
тематиката на мобилното приложение за деца. Това са болница, полицейско 
управление, управление „Пожарна безопасност и защита на населението“, 
място за помощ и подслон; детска градина, училище и университет. 
Съпоставката между графичните знаци използвани в Google Maps и Here WeGo 
и новите предложения са представени на фигура 6.2. 

Графичният знак за болница в Google maps, съдържащ характерната 
латинска буква „H”, е заменен с по-лесно разбираем за деца символ – червен 
кръст, асоцииращ с местата, където може да бъде получена медицинска помощ. 
Предложението за промяна на знака за полицейското управление е обвързано 
със създаването на по-отчетлив и комуникиращ с останалите новосъздадени 
такива. Запазена е идеята върху него да бъде изобразен служител на реда с 
характерна униформа. И в двете платформи за картографиране знакът за 
управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ не е интуитивен. 
Докато в Google Maps има специално разработен такъв, то в Here WeGo той 
съвпада с този за изобразяването на местоположение на полиция. Това е и 
причината да бъде направено предложение за нов отделен графичен знак, 
изработен в отличаващ червен цвят и изобразяващ характерно облекло на 
пожарникар. 

Представените графични знаци търсят най-пряка аналогия с детските 
представи за болница, полицай и пожарникар. В разгледаните дотук API 
платформи липсва също знак за обозначаване на места, на които може да се 
получи спешна неотложна помощ и такива предоставящи за подслон. 
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Фиг. 6.2. Съпоставка между предложените графични знаци за мобилното 
приложение и съществуващите такива в Google Maps и Here WeGo. 

Този тип знак е от голяма необходимост за обозначаването на временни и 
постоянни обекти, които изпълняват тези функции при природни бедствия или 
други аварии. Това е причината такъв да бъде допълнително класифициран и 
създаден. В двете разглеждани платформи за картографиране в мобилни 
приложения графичните знаци за университет, училище и детска градина не 
могат да бъдат разграничени. Това е и причината за целите на труда да е 
направено предложение за използването на три отделни знака. 

6.3.2. Създаване на графични знаци „Моите места“ 

Менюто „Моите места“ е предвидено в Режим №1 на работа на мобилното 
приложение. То се характеризира с възможността за задаване на 
местоположение на три вида обекти – „Моят дом“, „Моето училище“ и „Сборен 
пункт на семейството при бедствие“. Тяхното разположение в пространството 
на картата може да бъде отбелязано чрез географски координати или адрес. За 
разлика от представените в т. 6.3.1. обекти, тези нямат аналог в съществуващите 
API платформи, затова са създадени три графични знака, които да бъдат 
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използвани еднократно в картографското поле, посочвайки строго 
конкретизирани обекти важни за потребителя на приложението (фиг. 6.3). 

Фиг. 6.3. Графични знаци „Моите места“ 

И трите знака са изработени върху квадратна основа с фоново оцветяване. 
За изобразяването на „Моят дом“ е използван символът „къща“, който е силно 
стилизиран. Обектът „Моето училище“ е представен с графичен знак, който е 
доизграден на базата на предложения такъв за училище.  

Знакът „Сборен пункт на семейството при бедствие“ е създаден на базата 
на широко разпространения интернационален символ “meeting point”. Това е 
познат символ, който може да бъде срещнат върху указателни табели в 
съоръжения с големи мащаби и места с концентрация на голямо количество 
хора – летища, конгресни центрове и др., където е прилаган при организация и 
улеснение на ориентацията на посетителския поток. Най-честата му употреба е 
прилагането му в схеми за евакуация при пожар или други аварийни ситуации 
– изисквани в обществените сгради. 

6.3.3. Създаване на графични знаци „Природни бедствия“ 

Създадени са седем знака на тема природни бедствия (фиг. 6.4).  

Макар че на този етап предвидените в концепцията за картографиране 
природни бедствия са само три – наводнения, земетресения и горски пожари, 
към тях са разработени още четири допълнителни условни знака, които 
изобразяват останалите, характерни за територията на страната, катастрофални 
събития с природен произход. Това действие е свързано с потенциалните 
възможности за доразвиване на проектирания софтуер в бъдеще. Като основа за 
всички е приложен често използван символ за внимание – триъгълник с червена 
рамка, а в полето заключено между неговите страни, е поместено различното 
тематично съдържание. 
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Фиг. 6.4. Проектирани знаци в група „Природни бедствия“. 

6.4. Съдържание и концептуален интерфейс 

6.4.1. Тематично съдържание на мобилното приложение в Режим №1 на 
работа 

Режим №1 на употреба – „Обучение и визуализация“ е разделен на три 
важни подтеми: предварителна подготовка и изграждане на правилно 
поведение при бедствия – „Подготви се“; въвеждане на местоположението на 
обекти, които потребителят посещава често и място за среща на семейството в 
случай на природни бедствие – „Моите места“; въвеждане на информация за 
общ план за действие и важни контакти – „Семеен план за действие“ (фиг. 6.5а). 
В този режим на работа е възможно да бъде разгледана „Карта на природните 
бедствия в България в реално време“, както и карти на потенциалната заплаха, 
поместени в менютата „Наводнение“, „Земетресение“ и „Горски пожар“. 

•  „Подготви се!“ 

Информацията поместена в този раздел е свързана с получаване на общи 
знания за природните бедствия, подробни инструкции за действие при най-
често срещаните и опасни природни бедствия на територията на страната и 
информация за приготвянето на раница за оцеляване (фиг. 6.5 б). 

• „Моите места“ 

Подменюто „Моите места“ се свързва с въвеждането на важни адреси или 
директно избиране върху вградената в приложението карта, свързани с живота 
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на детето. Тази функционалност на софтуера дава възможност за бързо 
изчисляване, в зависимост от местоположението на потребителя, на маршрути 
за евакуация или за достигане до дома, определяне на най-близките обекти за 
помощ и защита, както и навигиране до предварително подбрано място за 
среща на семейството при случаи на бедствия, които изискват напускане на 
сградите. 

Фиг. 6.5. а) Начална страница на мобилното приложение; б) Подменю за 
инструкции преди бедствените събития да се случат. 

• „Семеен план“ 

В това подменю има възможност да се въведат адреси и телефонни номера 
на лица за контакт в случай на бедствие, както и да се създаде общ план за 
действие на цялото семейство за бърза организация при нужда на евакуация. 

• Карта на природните бедствия в България в реално време 

За визуализацията на природните бедствие върху интегрираната карта за 
мобилно приложение (фиг. 6.6) се използват изготвените за целта условни 
знаци. Информация за местоположението на събитията се получава от 
източниците на данни в реално време за земетресения, наводнения и горски 
пожари и се нанася координатно върху територията на България.  

 



 

62 

 

Фиг. 6.6. Изглед на „Карта на природните бедствия в България“ в реално време. 

6.4.2. Тематично съдържание на мобилното приложение в Режим №2 на 
работа 

Включването на Режим №2 „Сигнализиране“ се осъществява, когато са 
на лице определени условия за степен на опасност и близост на потребителя до 
мястото на катастрофалното събитие.  

Фиг. 6.7 а) екран със съобщение за настъпило бедствие; б) задаване на въпроси за 
установяване състоянието на детето. 
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Знак, че мобилното приложение е преминало в този режим на работа, е появата 
на съобщение, оповестяващо вида на природното бедствие (фиг. 6.7. а) и 
автоматично задействани инструкции за действие.  

В случай на земетресение към детето се отправят въпроси, за да бъде 
установено неговото физическо състояние и възможността му да напусне 
сградата (фиг. 6.7. б). В зависимост от неговите отговори, приложението 
предлага два изхода: съобщение, което да уведоми пострадалото дете, че 
помощта е на път или автоматично навигиране към сборния пункт на 
семейството извън сградата. 

6.5. Обобщение и бъдеща работа 

Реализирането на мобилно приложение – от неговото проектиране, през 
програмиране и достигане до крайния потребител, е дълъг и сложен процес, 
който започва със зараждането на идея и изграждането на концепция. 
Разгледаните дотук въпроси са фокусирани именно върху създаването на 
концептуален „скелет“, който да постави основите за бъдещо разработване. В 
дисертационния труд той е базиран на картографските аспекти за крайните 
цели, нуждите на потребителите от пространствена информация и начините, 
по които тя може да бъде използвана в ситуации и аварии, застрашаващи 
животи. В процеса на работа по концепцията е определено съдържанието на 
мобилното приложение и видовете карти, които то ще съдържа, базирани на 
навигационните възможности, предлагани от модерната картография и ГИС 
технологиите. В допълнение са разгледани потенциалните източници на 
пространствени и тематични данни и е направено предложение за 
картографска визуализация. Нужно е да се отбележи, че за да се премине към 
следващ етап на осъществяване, е необходимо по-задълбочено изследване на 
софтуерите за програмиране и разглеждане на различни възможности за 
изпълнение на поставените задачи. За постигане на най-висока ефективност на 
мобилното приложение, неговата разработка трябва да бъде продукт на 
съвместната работа на картографи и софтуерни специалисти. 
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Заключение 

Картографското моделиране е неразделна част от управлението на кризи, 
породени от природни бедствия. Включването на картографията в работата на 
всички етапи от неговия цикъл обогатява и подпомага работата на участниците 
в процесите, свързани със справянето на критични ситуации, подкрепяйки 
дейностите им с придаване на пространствено значение на решенията за 
предпазни мерки и планиране на територията, спасителни акции, анализ на 
щетите и организация на възстановителните процеси. Навлизащата тенденция 
за търсене на специален подход към различните социални групи, определя и 
изследването на възможностите, които картографията може да развие в помощ 
на децата, най-възрастните и хората, в неравностойно положение. Темата на 
представения тук дисертационен труд е фокусирана върху предоставянето на 
картографски методи и продукти, чиито потребители са деца от 7 до 15-
годишна възраст. Липсата на достатъчно на брой разнообразни материали по 
темата за защита при природни бедствия в България е и мотивът за изследване 
на продуктите, които картографията може да предложи на учениците, за да 
обогати и затвърди техните теоретични знания и да изгради поведение, 
подпомагащо спасяването на собствен или чужд живот в критичен момент. 

В дисертационния труд първите три глави поставят теоретичните основи 
на работата. Докато първа глава обхваща темата за природните бедствия в 
световен мащаб и тяхната честота в България, фокусирана е върху изследването 
на дефиниции и разглеждането на разширени класификации, то втора е 
посветена на потребителите на продуктите от картографското моделиране – 
децата. В търсене на подходящите подходи за създаване на картографски 
продукти, са изследвани съществуващите практики в страната и по света и са 
анализирани нуждите за тяхното обогатяване с позитивите на визуалното и 
пространственото представяне на разпространението на природните бедствия 
чрез картите. Трета глава разглежда популярните методи за картографско 
моделиране и тяхното приложение в цикъла за управление на кризи, породени 
от природни бедствия, като подпомага избора на технологии за създаването на 
продукти за детска аудитория. 

Контейнерът за добавена реалност, който представлява интегрирана 
система, работеща в реално време, и пресъздаваща топографски модели на 
релефа, е замислена и осъществена от своите автори, за да визуализира основни 
концепции от географията,  геологията и хидрогеологията. Нейното 
конструиране в Лабораторията по картография в УАСГ има за цел да използва 
тези концепции и тяхната връзка с появата и развитието на природните 
бедствия, като бъде използвана за обучение на деца от различни възрасти за 
защита от наводнения и за демонстрации на други кризи, от този характер. За 
целта е направено предложение за образователни занимания, структурирани 
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върху възможностите на контейнера, за представяне на природните бедствия, и 
нагледно обучение какво се случва по време на природните бедствия и какви 
действия трябва да бъдат предприемани, за да се спаси човешки живот. 
Заниманията, структурирани в пет образователни модула – Релеф, Хидрология, 
Природни бедствия, Бедствия и Екология и Въведение в добавената реалност, са 
тествани при научноизследователски експеримент с деца в начална степен на 
образование, с който е потвърдена ефективността на системата при обучението 
на ученици. Предвижда разработване на подробни програми за децата в 
детската градина, учениците в средното училище и студентите. Бъдеща 
кооперация със специалисти в софтуерното програмиране могат да допринесат 
за постигането на по-голяма гъвкавост на системата, чрез която да бъде 
възможна визуализацията на условни знаци и надписи върху пясъка в 
контейнера, изчисление на мащаб, промяна в сечението на релефа и др. 

При изследването на съществуващите образователни текстове и помагала 
за деца в начална степен на образование на български език по темата за 
защитата от природни бедствия бе установена нуждата от създаване на нови 
такива, в които картографските продукти да присъстват и да обогатяват 
теоретичните знания на читателите от 7 до 10-годишна възраст. В тази връзка в 
този дисертационен труд е представена разработката на образователни 
материали – текстови и тематични карти. Акцентът е поставен върху 
изработката на карти за наводнения и карти за земетресения, поместени сред 
полезна информация за правилните действия по време на най-често срещаните 
в България природни бедствия. Ефективността на работата с картите е 
изследвана по време на научноизследователски експеримент с деца на 9 години, 
като резултатите получени от анонимна анкета, показват висок процент на 
правилно усвояване на информацията поместена в картографското поле на 
изображение. Разпространяването на създадените образователни материали и 
увеличаването на достъпа на повече деца до тях, е приоритетна задача поставена 
в бъдещето. 

Както контейнерът с добавена реалност, така и представената, в 
последната глава на дисертационния труд, концепция за мобилно приложение 
за деца в беда, дават насоки за бъдещето на картографската работа. Въпреки че 
традиционните хартиени карти носят своя принос в обучението по защита от 
природни бедствия, новите технологии предоставят по- достъпен и атрактивен 
начин за получаване на жизненоважна информация по време на криза. Това е и 
причината при разработването на дисертационния труд да бъде поставена 
задача за създаването структурата на мобилно приложение с картографско 
съдържание, което да информира потребителите къде на територията на 
страната има природно бедствие, да уведомява, когато то е в опасна близост и 
дава инструкции за действие. Поставената цел пред приложението е да 
подпомага деца, попаднали в беда, като намалява стреса от настъпилото събитие 
и дава насоки за правилните стъпки за тяхното справяне с кризисната ситуация, 
като в допълнение изпраща местоположението им в координати на техните 
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родители. За изграждането на цялостната представа за мобилното приложение 
са предложени и тематично съдържание и концептуален интерфейс. 
Разработена е  знаковата система, чрез която да бъдат представени природните 
бедствия и важни обекти върху картите в мобилното приложение. Бъдещите 
цели поставени пред разработването му се свързват с преминаването на следващ 
етап – реализация в достъпен и работещ продукт. Това включва работа със 
специалисти от сферата на софтуерното инженерство, с които да бъдат 
обсъдени стъпките за неговото осъществяване в максимално близък вариант до 
концептуалния  прототип.  
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Приноси 
Научен принос: 

1. Предложена е класификация на методите за картографиране на 
природните бедствия, базирана на тяхната необходимост в различните 
фази на цикъла на управление – преди, по време и след природно 
бедствие. 

Научно-приложни приноси: 

1. Разработени са изисквания за образователни материали за защита при 
природни бедствия, използващи се в начална степен на образование, в 
т.ч. и такива, определящи картографското съдържание като неделима 
част от пълноценното обучение. 

2. Изградена е концепция за мобилно приложение с картографско 
съдържание за деца (в начална и основна степен на образование) в 
състояние на бедствие. 

3. Направено е предложение за съдържание и концептуален интерфейс 
за мобилно приложение за деца (в начална и основна степен на 
образование) в състояние на бедствие. 

Приложни приноси: 

1. Определени са пет образователни модула за обучението на деца и 
ученици от различни възрастови групи по защита от природни 
бедствия, посредством система за добавена реалност (Контейнер за 
добавена реалност). 

2. Изработена е подробна програма на образователни занимания за 
защита от природни бедствия с Контейнера за добавена реалност за 
ученици, в начална и основна степен на образование. 

3. Определени са елементи на съдържание, предложени са картографска 
визуализация и дизайн на карти на наводнения и земетресения за деца 
от 7 до 10-годишна възраст. 

4. Създадена е знакова система за мобилно приложение с картографско 
съдържание за деца (в начална и основна степен на образование) в 
бедствие. 
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