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Въведение 

Актуалност 

Защитата при бедствия / управлението при кризи е сложен и отговорен 

процес. В околната среда и в обществото непрекъснато настъпват негативни 

промени, с които нараства и рискът от природни и антропогенни бедствия. 

От 1990 година насам както Европа, така и целия свят са все по-често 

засягани от бедствия, които причиняват множество човешки жертви и материални 

щети (EM-DAT, 2014a). За подпомагането на дейностите, свързани с 

управлението при кризи / защитата при бедствия е необходима специализирана 

геопространствена информация. В света са създадени редица служби и 

организации, свързани със защитата при бедствия, които изграждат бази данни за 

бедствия и геопортали за управление при извънредни ситуации, като: Европейска 

програма за наблюдение на Земята Коперник (The European Earth Observation 

Programme Copernicus), Федерална агенция за управление при извънредни 

ситуации (Federal Emergency Management Agency (FEMA), Австралийска агенция 

за управление при извънредни ситуации (Emergency Management Australia (EMA), 

Служба на ООН за намаляване на риска от бедствия (The United Nations Office for 

Disaster Risk Reduction (UNISDR) и др. Въпреки актуалността на поддържането 

на бази данни за бедствия и геопортали за управление при извънредни ситуации, в 

България все още няма изградена Единна база данни за защита при бедствия, в 

която да се събират, съхраняват и класифицират цифрови данни за различни 

бедствия, които от своя страна да могат да се използват за тематично 

картографиране за управление при кризи. 

Картографирането за защита при бедствия е от изключително голямо 

значение за изработване на програми за управление при кризи и предотвратяване 

на сериозни последици от тях. Неговата значимост нараства особено много през 

последните 15 години, но теоретичните основи за този вид тематично 

картографиране са все още слабо разработени. Много проекти, финансирани от 

Европейския съюз (ЕС) дават възможност за развитие на картографията в области 

като ранното предупреждение и ръководство при бедствия (Konecny et al., 2008). 

На този етап българските ведомства на общинско, областно и национално ниво 

все още не участват активно, въпреки актуалността на проблема. 

През последните 10 години България е силно и все по-често засягана от 

природни и антропогенни бедствия, в това число пожари, земетресения, 

свлачища, наводнения, снегонавявания и заледявания, които причиняват човешки 

жертви и материални щети (НСИ, 2013; EM-DAT, 2013). Планирането на 

защитата при бедствия се извършва на общинско, областно и национално ниво. В 
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плановете за защита при бедствия основно място заемат картографските 

приложения, представящи характеристиките и особеностите на всяка община / 

област както и потенциално опасните обекти, критичната инфраструктура, 

защитната инфраструктура и др. Съществуващите карти към плановете на 

различните общини / области се различават по мащаб, детайлност, подбор на 

обектите, знакова и цветова система. За подобряване на целия процес за 

планиране защитата при бедствия, съществен принос би донесло въвеждането на 

единен подход при изработването на тематичните картографски продукти към 

плановете за защита при бедствия. 

Актуалността на темата личи и от работата на Комисията по картография 

за ранно предупреждение и управление при кризи към Международната 

картографска асоциация, която се стреми да подпомага разработването на 

концепции и стандарти при картографирането за ранно предупреждение и защита 

при бедствия (ICA, 2014). 

Цел 

Основната цел на дисертационния труд е: 

Да се разработи и създаде единен подход при изработването на тематични 

картографски продукти към плановете за защита при бедствия. 

За постигането на тази цел са формулирани следните задачи: 

1. Да се определи ролята на картографията в защитата при бедствия / 

управление при кризи; 

2. Да се разгледат съществуващи бази данни за защита при бедствия и да се 

направи предложение за структуриране на Единна база данни за България за 

защита при бедствия; 

3. Да се разгледат основните аспекти на картографските знакови системи с 

цел проектиране на нова знакова система за защита при бедствия; 

4. Да се разработи проект на знакова система за картографиране за защита 

при бедствия; 

5. Да се разработи предложение за съдържание на картите към плановете за 

защита при бедствия, картографска визуализация и дизайн. 

Обект на изследване 

Обект на изследване на дисертационния труд са знаковата система, 

съдържанието, картографската визуализация и дизайна на картите за защита при 

бедствия. 
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1. Общи сведения за бедствията и 

управлението при кризи 

1.1 Бедствия 

1.1.1 Основни дефиниции 

В световната литература се срещат редица определения за термини, 

свързани с ранното предупреждение в случай на бедствие и управлението при 

кризи. По-долу са дадени дефиниции на основни понятия, използвани в 

настоящата разработка. 

През 2006 г. в България е приет Закон за защита при бедствия. Съгласно 

него бедствие е "значително нарушаване на нормалното функциониране на 

обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и 

водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, 

имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването 

и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на 

обичайните дейности по защита на обществото" (Закон за защита при бедствия, 

2006). 

В глобален аспект определението, което дава Международната федерация 

на червения кръст и червения полумесец (International Federation of Red Cross and 

Red Crescent Societies - IFRC) за бедствие е внезапно, кризисно събитие което 

сериозно нарушава функционирането на една общност или общество и причинява 

човешки, материални и икономически загуби, които надхвърлят възможностите 

на общността или обществото да се справи, използвайки свои собствени ресурси. 

Въпреки, че често са предизвикани от природата, бедствията могат да бъдат и с 

антропогенен произход (IFRC, 2012). 

Организацията на обединените нации (ООН) дава следното определение за 

бедствие: сериозно нарушаване на функционирането на Общността или на 

обществото, причинявайки многобройни човешки, материални, икономически 

или екологични загуби, които надхвърлят възможностите на засегнатата общност 

или общество да се справи с неговите собствени ресурси. Бедствието може да 

бъде описано като резултат от комбинацията на опасностите, условията на 

уязвимост и недостатъчен капацитет и мерки за намаляване на възможните 

негативни последици от риск (UNISDR, 2014). 

Опасност - застрашаващо природно явление или човешка дейност, която 

може да доведе до загуба на човешки живот, наранявания или други последици за 

здравето, повреда на имущество, загуба на поминък и услуги, социални и 

икономически сътресения, или увреждане на околната среда (UNISDR, 2014). 
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Уязвимостта се определя като характеристиките и обстоятелствата на 

една общност, които я правят податлива на разрушителните ефекти на дадена 

опасност (UNISDR, 2014). 

Рискът се дефинира като вероятността за вредни последици, или 

очакваните загуби (смърт, наранявания, средства за препитание, прекъсната 

икономическа дейност или екологични щети), произтичащи от взаимодействия 

между природни или предизвикани от човека опасности и уязвими условия 

(UNISDR, 2014). 

Рискът се определя като комбинация от опасност и уязвимост: 

Риск = Опасност x Уязвимост 

Ранно предупреждение - разпространение на навременна и пълна 

предупредителна информация, целящо даване възможност на хората, общностите 

и организациите, които се намират под опасност, да се подготвят и да действат по 

подходящ начин и своевременно да намалят възможността от нараняване или 

смърт (UNISDR, 2014). 

Управление при кризи - организиране и управление на ресурси и 

отговорности за справяне с всички аспекти на кризите, по-специално подготовка, 

действия по защита и първоначални стъпки за възстановяване. 

Всички тези определения са особено важни за картографите, тъй като те 

дават множество аспекти на изобразяваните обекти и явления. 

1.1.2 Класификация на бедствията 

За нуждите на картографирането е необходимо класифициране на 

бедствията по определени признаци. По-долу са дадени основни класификации на 

бедствията. 

 Класификация според произхода: 

 природни (фиг. 1.1); 

 антропогенни (предизвикани от човешка дейност). 

 

 Класификация според териториалния обхват (Францова, 2007): 

 локални (пр. лавини, свлачища); 

 регионални (пр. наводнения, урагани); 

 глобални (пр. земетресения, цунами). 
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 Класификация според начина на настъпване: 

 бързо-настъпващи – бедствия, които настъпват внезапно и появата на 

които често не може да бъде предсказана предварително (пр. земетресения, 

лавини, наводнения); 

 бавно-настъпващи – бедствия, които настъпват много бавно и 

негативните последици от които могат да се отразят след месеци (пр. 

суша). 

 

 Класификация според продължителността (Францова, 2007): 

 внезапни - протичащи секунди или минути; 

 бързи - протичащи часове или дни; 

 продължаващи седмици или месеци. 

 

 

Фигура 1.1. Видове природни бедствия (Бандрова и колектив, 2009) 

1.1.2.1 Природни бедствия 

Природното бедствие представлява значително нарушаване на 

нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и 

водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, 

имуществото, икономиката и за околната среда (Закон за защита при бедствия, 

2006). 

Природните бедствия могат да бъдат класифицирани според произхода по 

следния начин (Францова, 2007; EM-DAT, 2014b; Берберова, 2012): 
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 Класификация според произхода (таблица 1.1): 

 Геофизични - събития с произход от земната кора 

- земетресения, срутища и др.; 

 Метеорологични - събития, причинени от атмосферни процеси със 

сравнително малка продължителност (от минути до дни) 

- бури, торнада, смерчове, вихрушки, гръмотевични бури и др.; 

 Хидрологични - събития, причинени от отклонения в нормалния воден 

цикъл и/или преливане на водните обекти, причинени от вятъра 

- наводнения, свлачища, лавини и др.; 

 Климатични- събития, причинени от продължителни процеси с голям 

обхват (в спектъра на климатичните колебания) 

- екстремни температури, суша и др.; 

 Биологични - събития, причинени от излагане на живите организми на 

микроби и токсични вещества 

- епидемии, зарази и др.. 

Таблица 1.1. Класификация на природните бедствия според своя произход (EM-DAT, 2014b) 

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ 

Подгрупа Описание Тип 

Геофизични  Събития с произход от земната 

кора 

Земетресения, 

срутища и др. 

Метеорологични  Събития, причинени от 

атмосферни процеси със 

сравнително малка 

продължителност (в спектъра от 

минути до дни) 

Бури, торнада, 

смерчове, вихрушки, 

гръмотевични бури и 

др. 

Хидрологични  Събития, причинени от 

отклонения в нормалния воден 

цикъл и/или преливане на водните 

обекти, причинени от вятъра  

Наводнения, 

свлачища, лавини и 

др. 

Климатични  Събития, причинени от 

продължителни процеси с голям 

обхват (в спектъра на 

климатичните колебания)  

Екстремни 

температури, суша и 

др. 

Биологични  Бедствия, причинени от излагане 

на живите организми на микроби 

и токсични вещества  

Епидемии, зарази и 

др. 
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1.1.2.2 Антропогенни бедствия 

Антропогенно бедствие представлява значително нарушаване на 

нормалното функциониране на обществото, предизвикано от човешка дейност и 

водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, 

имуществото, икономиката и за околната среда (Закон за защита при бедствия, 

2006). 

В настоящата разработка, за целите на картографирането за защита при 

бедствия, е предложена следната класификация на антропогенните бедствия: 

 Класификация според произхода: 

 радиационни аварии; 

 промишлени аварии 

- изтичане на химически вещества; експлозии; 

 катастрофи 

- произшествия с автомобили на сухопътния транспорт; произшествия с 

превозни средства на водния транспорт; произшествия с превозни 

средства на въздушния транспорт; 

 терористични действия 

- избухнала бомба; стрелба; заложническа криза и др.; 

 хуманитарни и социални кризи 

- бежанска криза; масови безредици; 

 пожари. 

 

1.1.3 Бедствия, настъпващи в България 

През последните 10 години България бе силно и все по-често засягана от 

бедствия, които причиниха човешки жертви и значителни материални щети 

(НСИ, 2013; EM-DAT, 2013). 

На територията на България се случват голяма част от посочените 

природни бедствия: земетресения, бури, смерчове, вихрушки, снегонавявания, 

гръмотевични бури, градушки, наводнения, свлачища, заледявания и 

измръзвания, лавини, суша, екстремни температури и др. (Pashova et al., 2010; 

НСИ, 2013). Регистрират се също така аварии и катастрофи, замърсявания, 

епидемии, други кризисни ситуации (НСИ, 2013). В табл. 1.2. са представени 

регистрираните бедствия у нас и техния брой за 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2010, 2011 г. по данни на Националния статистически институт (НСИ, 

2013). Тъй като начина на определянето на общия брой на пожарите през 

годините не е идентичен, пожарите не са включени в таблицата. 
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Таблица 1.2. Регистрирани бедствия в България и техния брой за периода 2003-

2008, 2010-2011 г. (по данни на НСИ, 2013) 

 

За периода 2003-2011 г. (без 2009 г., липса на данни) са регистрирани общо 

34 695 кризисни ситуации. Броят на природните бедствия е 10 175 като средно на 

година са регистрирани      1 272. 

За периода 2003-2011 г. (без 2009 г.) 16.8% от всички настъпили природни 

бедствия са свлачища, 52.7%  - наводнения, 0.9% - земетресения, 7.6% - 

снегонавявания, 9.7% - бури, торнада, смерчове, вихрушки, 0.9% - суша, 1.7% - 

градушки, 2.9% - заледявания и измръзвания, 6.8% - други природни бедствия - 

фиг. 1.2. В следствие на тези бедствия са регистрирани човешки жертви, 

множество пострадали и засегнати хора, нанесени са щети на обществени и 

жилищни сгради, на пътната инфраструктура, на селскостопански култури, на 

горски фонд и др. 

Наименование 

на бедствие 

Брой 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 

Природни 

бедствия 
964 1128 2539 1694 1103 1054 912 781 

Свлачища 239 238 392 374 151 177 59 76 

Наводнения 285 531 1657 945 591 322 651 382 

Земетресения 14 31 9 3 1 14 12 4 

Снегонавявания 99 82 121 49 68 153 103 94 

Бури, торнадо, 

смерч, 

вихрушка 

111 115 204 136 137 190 47 48 

Суша 13 - - - 42 5 6 30 

Градушка 17 40 45 17 13 17 16 13 

Заледявания, 

измръзвания 
16 1 15 8 28 77 18 134 

Други 

природни 

бедствия 

170 90 100 162 72 99 -  -  

Аварии и 

катастрофи 
6292 1530 1341 4086 1077 1156 1944 5242 

Замърсявания 139 106 92 271 201 152 45 42 

Епидемии 47 21 13 18 14 10 17 9 

Други  461 36 54 37 23 14 21 9 

Общо  7903 2821 4039 6106 2418 2386 2939 6083 
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Фигура 1.2. Процентен дял на различни природни бедствия настъпили в България 

за периода 2003-2011 г. 

 

Ако разглеждаме възникналите бедствия по териториално деление на 

страната, то броят на засегнатите общини от природни бедствия средно на година 

за периода 2003-2008 г. (по данни на НСИ) е: 77 – от свлачища, 146  - от 

наводнения, 8 – от земетресения, 33 – от снегонавявания, 52 – от бури, торнада, 

смерчове, вихрушки, 5 - суша, 16 - градушки, 7 - заледявания и измръзвания, 24 - 

други природни бедствия. Броят на регистрираните засегнати общини от различни 

по вид кризисни ситуации е даден в таблица 1.3 (НСИ, 2013). 

Данни за бедствия в световен мащаб се съхраняват и организират в Базата 

данни за извънредни ситуации EM-DAT (Emergency Events Database). EM-DAT е 

създадена с подкрепата на Световната здравна организация (World Health 

Organization – WHO) и белгийското правителство, като основната задача е да 

обслужва целите на хуманитарните действия на национално и международно ниво 

(EM-DAT, 2012). Тя служи за подпомогне управлението при бедствия в процесите 

на провеждане на превантивни действия. Източници на данни за EM-DAT са 

агенции на Обединените нации, неправителствени организации, статистически 

институти, застрахователни компании и др. (EM-DAT, 2012). 
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Таблица 1.3. Брой общини в България, засегнати от регистрирани бедствия за 

периода 2003-2008 г. (по данни на НСИ, 2013) 

 

EM-DAT поддържа международна база данни на природни и антропогенни 

бедствия, която съдържа обобщена информация за събития, настъпили от 1900 

година до момента, отговарящи поне на един от следните критерии: регистрирани 

10 или повече жертви, регистрирани 100 или повече засегнати хора, призив за 

международна помощ, обявяване на извънредно положение. 

Страницата на EM-DAT позволява откриване на най-значимите бедствия 

за определена държава, за определен период от време. В базата данни на EM-DAT 

трите най-значими природни бедствия за България, от 1900 г. досега, според броя 

на загиналите са: земетресение от 14 април 1928 г. с 107 човешки жертви, 

екстремна (много ниска) температура от януари 2012 г. с 30 жертви, земетресение 

от 4 март 1977 г. с 20 жертви (EM-DAT, 2013). 

В таблици 1.4 и 1.5 и фигури 1.3 и 1.4 са представени десетте най-значими 

природни бедствия в България за периода 2004-2013 г. съответно според броя на 

загиналите и броя на засегнатите хора по данни на EM-DAT (2013). 

 

 

Наименование на 

бедствие 

Брой засегнати общини 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Природни бедствия             

Свлачища 93 80 84 100 58 49 

Наводнения 102 147 217 168 143 100 

Земетресения 12 22 6 3 1 6 

Снегонавявания 34 30 53 18 18 47 

Бури, торнадо, смерч, 

вихрушка 
45 53 57 49 48 58 

Суша 5 - - - 21 5 

Градушка 14 20 28 9 11 13 

Заледявания, 

измръзвания 
10 1 7 6 6 14 

Други природни 

бедствия 
18 21 27 33 22 21 

Аварии и катастрофи 99 54 56 61 54 65 

Замърсявания 58 30 31 25 22 22 

Епидемии 17 14 5 15 12 6 

Други  29 19 14 14 12 12 
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Таблица 1.4. 10-те най-значими природни бедствия в България за периода 2004-

2013 г. според броя на регистрираните жертви (EM-DAT, 2013) 

10-те най-значими природни бедствия в България за 

периода 2003-2012 г. според броя на регистрираните жертви 

Бедствие Дата Брой жертви 

Екстремна 

температура 
януари 2012 г. 30 

Екстремна 

температура 
22 януари 2006 г. 18 

Наводнение 2 юли 2005 г. 17 

Екстремна 

температура 
януари 2008 г.  10 

Наводнение 4 август 2007 г. 8 

Наводнение 14 август 2005 г. 7 

Наводнение 4 август 2005 г. 7 

Наводнение 26 май 2005 г. 6 

Наводнение 1 февруари 2012 г. 5 

Екстремна 

температура 
януари 2010 г. 3 

 

Таблица 1.5. 10-те най-значими природни бедствия в България за периода 2004-

2013 г. според броя засегнати хора (EM-DAT, 2013) 

10-те най-значими природни бедствия в България за 

периода 2004-2013 г. според броя засегнати хора 

Бедствие Дата 
Брой засегнати 

хора  

Наводнение 1 февруари 2012 г. 37 950 

Наводнение 4 август 2005 г. 12 000 

Наводнение 22 май 2007 г. 1 000 

Земетресение 20 февруари 2006 г. 527 

Наводнение 22 май 2012 г. 210 

Наводнение 2 юли 2005 г. 200 

Наводнение 4 декември 2010 г.  90 

Наводнение 16 ноември 2007 г. 60 

Екстремна 

температура 
януари 2007 г. 50 

Екстремна 

температура 
22 януари 2006 г. 20 
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Фигура 1.3. 10-те най-значими природни бедствия в България за периода 2004-

2013 г. според броя на регистрираните жертви 

 

На базата на всички събрани данни EM-DAT съставя карти на света на: 

броя на възникналите бедствия, броя на жертвите, броя на засегнатите хора, 

регистрираните икономически загуби в следствие на бедствия. 
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Фигура 1.4. 10-те най-значими природни бедствия в България за периода 2004-

2013 г. според броя засегнати хора 

1.2 Ролята на картографията в защитата при бедствия / 

управлението при кризи 

1.2.1 Защита при бедствия 

1.2.1.1 Общи сведения, етапи 

Защитата при бедствия / управлението при кризи е важен за обществото 

процес. Ефективното управление и вземането на бързи и адекватни на ситуацията 

решения изисква придобиването на точна информация, на точното място, в 

точното време. Основен източник на такава информация могат да бъдат картите. 

Те служат като средство за оценка на риска, планиране на превантивни мерки, 

планиране на дейностите по защита и спасяване, оценка на засегнатите райони, 

планиране на дейностите по възстановяване. 
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С цел вземане на оптимални решения при настъпване на бедствия законите 

в Р. България, свързани със защитата при бедствия и управлението при кризи, 

често търпят промени, отчитащи динамиката на процесите в природата и 

обществото. Към този момент в България действа Закон за защита при бедствия, 

приет през 2006 г. Съгласно този закон защитата при бедствия в България се 

извършва на общинско, областно и национално ниво в съответствие с изготвени 

специализирани планове. Тя се осъществява чрез поредица от дейности като: 

 провеждане на превантивна дейност, включваща изследване, 

анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от бедствия; категоризиране на 

територията на страната в зависимост от рисковете; планиране на защитата при 

бедствия; прилагане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на 

последиците от бедствията, като: изграждане и поддържане на системи за ранно 

предупреждение и оповестяване, приемане на Национална програма за защита 

при бедствия и годишни планове за изпълнението й; обучение и подготовка на 

органите на изпълнителната власт, силите за реагиране, доброволните 

формирования и населението; превантивен контрол; други превантивни 

мероприятия; 

 провеждане на дейности по защитата, включващи ранно 

предупреждение и оповестяване; изпълнение на неотложни мерки за намаляване 

на въздействието; оказване на медицинска помощ при спешни състояния; 

операции по издирване и спасяване; овладяване и ликвидиране на бедствената 

ситуация; временно извеждане, евакуация, укриване и предоставяне на 

индивидуални средства за защита; други операции, свързани със защитата; 

 координация на действията на съставните части на Единната 

спасителна система, осъществявана чрез оперативните центрове на Главна 

дирекция ―Пожарна безопасност и защита на населението‖ - МВР, чиито дейности 

и отговорности включват: приемане и анализ на информация за възникнали 

бедствия; уведомяване компетентните съставни части на единната спасителна 

система и координиране на по-нататъшни действия; извършване на ранно 

предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните 

части на Единната спасителна система и населението; други дейности. Основни 

съставни части на Единната спасителна система са Главна дирекция ―Пожарна 

безопасност и защита на населението‖ - МВР, областните дирекции на МВР и 

центровете за спешна медицинска помощ; 

 подпомагане и възстановяване при бедствия, включващи 

предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица и извършване на 

неотложни възстановителни работи; 

 ресурсно осигуряване, включващо текуща издръжка на силите на 

Единната спасителна система; проектиран, изграждане и поддържане на системи 



1. Общи сведения за бедствията и управлението при кризи 
 

 

23 
 

за ранно предупреждение и оповестяване; осъществяване на международно 

икономическо и научно-техническо сътрудничество в областта на защитата при 

бедствия; други; 

 предоставяне и приемане на помощи; 

 други (Закон за защита при бедствия, 2006). 

Тематичното картографирането заема основно място в голяма част от тези 

дейности - фиг. 1.5. В зависимост от ролята на участниците в описаните дейности, 

те имат нужда от специализирана географска информация, която да подпомогне 

техните конкретни действия. 

Обектът на изследване в дисертационния труд са съдържанието,  

картографската визуализация и дизайна на картите за защита при бедствия. 

 

Фигура 1.5. Тематичното картографиране в системата за защита при бедствия 

/ управление при кризи 

В процеса на защита при бедствия / управление при кризи, преди 

настъпване на бедствие се извършва оценка на възможните опасности и рискове. 

Осъществяването на тези дейности се базира на тематични карти. Преди 
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настъпване на бедствие се извършват и подготвителни дейности с цел превенция. 

Управлението на риска, както и определянето на конкретни дейности в плановете 

за защита при бедствия се подпомагат съществено от подробни тематични карти. 

При вече настъпило бедствие се извършват дейности по защита като се привеждат 

в действие специализираните планове за защита при бедствия. Извършването на 

спасителни и евакуационни дейности, както и ограничаването на последиците и 

щетите се подпомагат както от карти, съдържащи се в плановете, така и от 

новосъздадени карти, непосредствено след настъпване на бедствието. За 

извършване на възстановителни дейности се използват тематични карти, които 

подпомагат определянето на оценка на щетите, съставянето на стратегии за 

развитие и др. 

При управлението при кризи / защитата при бедствия се търсят отговори 

на въпросите къде е настъпило бедствие, къде са източниците на опасност, къде са 

спасителните отряди, къде трябва да бъдат преместени пострадалите хора и др. 

Отговорите на всички тези въпроси могат да бъдат открити върху карта. Ролята на 

картографията при управление при кризи е свързана с това да опростява, да 

организира и структурира добре необходимата информация. Това прави процеса 

на взимане на решения по-бърз и по-ефективен и води до намаляване на жертвите 

и щетите (Konecny & Bandrova, 2006). 

Изследването, анализът, оценката и прогнозирането на рисковете от 

бедствия се осъществява на базата на картографски продукти. Отново чрез 

използването на тематични карти се извършват планирането и координирането на 

спасителни и евакуационни действия при вече настъпили природни бедствия и 

кризисни събития. 

Картографирането на бедствия се извършва на базата на наземно-базирани 

наблюдения и/или чрез използването на дистанционни методи за получаване на 

данни за територията, засегната от бедствието както и допълнителна информация 

за неговите продължителност, интензивност, последици и др. 

1.2.1.2 Видове карти 

Картографирането за защита при бедствия и управлението при кризи се 

осъществява преди настъпване на бедствието, по време на самото бедствие и след 

като то е отминало, при което се съставят следните видове карти (фиг. 1.6): 

 Преди бедствие: 

 карти на опасностите - предназначени за предвиждане на бедствията; 

 карти на риска – предназначени да показват евентуалните последици 

от бедствията; 

 карти по статистически данни - предназначени за анализи и оценка на 

уязвими райони; 
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 прогнозни карти; 

 карти за защита - предназначени да показват критичната 

инфраструктура, службите и ресурсите за защита. 

 При настъпило бедствие: 

 „бързи‖ карти - налични са непосредствено след настъпване на 

бедствието; 

 справочни карти - съставят се няколко часа след настъпване на 

бедствието; 

 карти за планиране на спасителни действия. 

 След бедствие: 

 карти с оценка на щетите - съставят се 24 часа след настъпване на 

бедствието или по-късно и при необходимост се допълват и обновяват 

ежедневно. 

 карти за възстановяване - предназначени са да онагледяват 

възстановителните дейности. 

 

 

Фигура 1.6. Видове карти за защита при бедствия 

За съставянето на тези карти е необходима пълна и лесно обновяваща се 

база данни с характеристики на бедствията. 
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При изработването на всяка карта е важно да се определят специфичните 

потребности на крайните потребители. 

За лесното и бързо възприемане на информацията, представена на картите 

и за да се подпомогнат дейностите по защита при бедствия / управление при 

кризи, е необходимо те да бъдат изработени, следвайки единен подход и 

използвайки стандартна знакова система. 
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2. Знакови системи в картографията 

2.1 Картографска знакова система 

Съществуват множество определения за знакова система, дадени от 

различни автори. Дефиницията, която Василев (2012) дава за знакова система е: 

организирана съвкупност от знаци, техните атрибути и правила за свързване, 

които имат конкретна област на приложение. Знаковата система върху картата е 

изградена от графични знаци, които имат три съставни част: обект, знаково 

средство и значение (Василев 2012). Знаковата система може да бъде изградена и 

от снимки, текст, абревиатура, цвят (Geography Map Skills, 2014). 

Картографската знакова система се определя като организирана съвкупност от 

графични знаци и техните значения, която включва правилата за изработване на 

знаците и за прилагането им върху конкретната карта (Василев 2012). 

Картографската знакова система трябва да бъде така съставена, че да 

осигурява читаемост, нагледност, различимост и съответствие между знаците и 

съответстващите им обекти от действителността. Според Василев (2012) 

читаемостта определя лекотата и скоростта, с която се възприемат знаците; 

нагледността се дефинира като възможност за зрително възприемане на 

сходството на знака с обекта, който изобразява; различимостта е възможност за 

сигурно разпознаване на знаците и различаването им един от друг; съответствието 

между знаците и изобразяваните обекти може да бъде графично съответствие, 

смислово съответствие (да предвижда сходни означения за еднотипни обекти), 

информационно съответствие (да позволява в знака да се кодира необходимата 

информация). 

Много страни в света разработват свои национални стандарти за условни 

знаци, цветове, шрифтове, рамково и извънрамково оформление за нуждите на 

топографски и други специални карти (Бандрова, 2001). Примери за разработени 

знакови системи за защита при бедствия са: канадската система Emergency 

Mapping Symbology (GeoConnections, 2010), португалският проект Disaster 

Response Map Symbols (Association of Volunteer Emergency Response Teams, 2009), 

и др. 

Към настоящия момент както в България, така и в Европа и света няма 

приета стандартна знакова система, която да се използва при изработването на 

карти за ранно предупреждение и управление при кризи / защита при бедствия. 

Такава обща стандартизация е необходимо да бъде направена чрез стандартизация 

на класификацията на обектите, стандартизация на използваните цветове, 

стандартизация на вида на знаците, стандартизация на графичните променливи на 

знаците. 
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2.2 Картографска семиотика (картосемиотика) 

Картосемиотиката е наука, която се занимава с общата теория на 

системите картографски знаци. Тя включва три основни раздела: картографска 

синтактика, картографска семантика и картографска прагматика. 

 Картографска синтактика – изучава правилата за построяване и употреба 

на знаковите системи, техните структурни свойства, граматиката на езика 

на картата; 

 Картографска семантика – изследва отношенията между условните знаци и 

самите изобразявани обекти и явления; 

 Картографска прагматика – изучава информационната ценност на знаците 

като средства за предаване на информация и особеностите на 

възприемането им от читателите на картата (Берлянт, 2003). 

Коцева (2003) определя като основна задача на картографската семиотика 

разработването на знаковата система, която включва методите за картографско 

изобразяване, условните знаци, правилата за тяхното построяване и др. 

2.3 Видове знаци 

Салищев (1990) дефинира картографските знаци като „…графични 

символи, използвани на карта за обозначение на различни обекти и техните 

характеристики―. Според Василев (2012) картографският знак е знак, който е 

поставен на определено място в полето на картата и мислено e свързан с 

конкретен обект от действителността. Дефиницията, която той дава определя 

картографският знак като визуално средство за комуникация, което чрез своето 

значение и местоположението си в полето на картата може да обозначава 

конкретен обект от реалността, съобразно общия контекст на картата и 

картографските кодове. Картографският знак се състои от графичен знак, 

значение и местоположение (Василев, 2012). 

Чрез условни знаци могат да бъдат показани както реални, така и 

абстрактни обекти. Чрез тях могат да се изобразяват обекти, невидими за човека, 

да се предават вътрешни характеристики и структура на обекти, да се показват 

взаимни отношения между обектите, да се показва динамика на явления и 

процеси (Пенев, 2013). 

Графичните знаци, които се използват в картите за защита при бедствия 

могат да се класифицират в три основни групи според външния им вид: 

 Точкови или немащабни – използват се за обекти, локализирани в точки 

(напр. градове върху дребномащабни карти, бензиностанции, болнични 

заведения, противопожарна служба и др.). Размерите на тези знаци 
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обикновено са значително по-големи от размерите от действителните 

обекти на местността; 

 Линейни – използват се за изобразяване върху картата на линейни обекти 

(напр. реки, пътища, граници). Те са мащабни по дължина, но са 

немащабни по ширина; 

 Площни – използват се за изобразяване на обекти, които запазват върху 

картата своите размери и очертания (напр. язовири, езера, горски масиви). 

В настоящата монография основното внимание е насочено върху 

немащабните условни знаци при проектирането на знакова система за защита при 

бедствия. 

Според Берлянт (2003) ролята на знаците не е ограничена до предаване на 

информация, знаците са средство за фиксация, формализация и систематизация на 

знания. 

2.4 Графични променливи 

Разнообразието на знаците, използвани в различни карти е много голямо. 

Всички те обаче са съставени от ограничен брой графични (визуални) 

променливи, които представляват елементарни графични средства (Пенев, 2013). 

Bertin (1983) дефинира шест графични променливи: форма, големина, ориентация, 

цвят, светлота, текстура (фиг. 2.1). Според него в едно графично изображение не 

трябва да се комбинират повече от три графични променливи, на които е 

придадено определено значение. По-късно към тези шест визуални променливи на 

Bertin са добавени наситеност на цвета (MacEahren, 1994 / Morrison, 1984) и 

прозрачност (Wilkinson, 1999). 

Комбинирането на различни графични променливи позволява да бъдат 

конструирани условни знаци, които да бъдат контрастни, ясно различими и 

асоциативни. 

Едно от основните предизвикателства при съставянето на карти за защита 

при бедствия е изборът на подходящи графични променливи при конструирането 

на условните знаци, за да бъдат знаците бързо и лесно възприемани, да бъдат 

асоциативни, да бъдат правилно отнасяни към съответните им категории. 
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Фигура 2.1. Схема на графичните променливи (по Bertin, 1983) 

2.5 Зрително възприемане на условните знаци 

Коен (1972) определя зрителната система на човека като основен „апарат―, 

чрез който се възприема картографската информация. Следователно точното 

познаване на зрителната система и по-пълното съобразяване на изобразителните 

средства в картографията с особеностите на тези системи има голямо практическо 

значение. Процесът на зрителното формиране на образа, който е изобразен в 

картата чрез условен знак се състои от 3 фактора: 

 физични – достигане на образа до зрителната система на човека; 

 физиологични – изпращане на сигнали от зрителната система до мозъка на 

човека; 

 психологични – интерпретиране на получените сигнали. 

Читаемостта на знака се определя от три основни параметъра на 

физиологичните възможности (Бандрова, 2001): 

 Острота на зрението – способността да се различават най-малките детайли 

на дадено изображение. Определя се от праг, под който картографският 

знак няма да може да се различава. 

 Праг на контрастна чувствителност – различието между знака и фона. Този 

праг е равен на 2% за нормалното зрение. Тази величина е от особено 

значение при проектирането на картографски знаци, която се отразява 

върху видимостта (V). 
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 V = ∆B/B, където: 

 ∆B – различие между яркостта на обекта и фона; 

 B – яркост на фона. 

 Видимост – размерите на знака трябва да бъдат по-големи от определени 

прагове, за да бъде той разпознат. Този праг се определя от разстоянието, 

от което се наблюдава знака и визуалния ъгъл. 

2.6 Цветово оформяне на знаците 

От голямо значение за зрителното възприемане на знаците е цветът. 

Михайлов (2010) дефинира цвета като субективна характеристика на предмета, 

зависеща от способността му да поглъща и отразява части от бялата светлина. 

При осветяване на даден предмет с бяла светлина, той поглъща част от нея, а 

друга част отразява. Отразената светлина наричаме цвят. 

2.6.1 Цветно колело 

При съставянето на карта и на нейната знакова система от изключително 

значение е изборът на цветова схема. Инструментът, който се използва при избора 

на цветова схема е т. нар. цветно колело. Цветното колело започва с първичните 

(основни) цветове – червен, син и жълт. Тези три цвята не могат да се получат при 

смесването на други цветове. Първичните цветове образуват равностранен 

триъгълник в кръга (фиг. 2.2). При смесването по равно на всеки два съседни 

първични цвята се получават вторичните цветове – оранжев, виолетов и зелен 

(фиг. 2.3). Аналогично при смесването на два съседни цвята – първичен и 

вторичен – се получават третичните цветове. Така тези 12 цвята, които са 

първични, вторични и третични, образуват цветното колело (Михайлов, 2010; 

Уилямс, 2009) (фиг. 2.4). 

   

Фигура 2.2. Първични 

цветове 

Фигура 2.3. Първични и 

вторични цветове 

Фигура 2.4. Цветно 

колело – първични, 

вторични и третични 

цветове 
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2.6.2 Цветови схеми 

Отделните цветове, които присъстват в една графика образуват цветовата 

схема. В зависимост от комбинациите на цветовете Михайлов (2010) и Уилямс 

(2009) разглеждат следните цветови схеми: 

2.6.2.1 Контрастни (допълващи се) цветове 

Получава се при комбиниране на два противоположно разположени цвята. 

Тази схема работи добре, когато целта е даден обект да изпъкне спрямо фона, но 

не е подходящ за комбинация текст-фон. Такива комбинации са: синьо и 

оранжево, червено и зелено, жълто и лилаво, лимонено-зелено и виолетово, 

синьо-лилаво и жълто-оранжево, синьо-зелено и червено-оранжево (фиг. 2.5). 

 

Фигура 2.5. Схема на контрастните цветове (комбиниране на червено и зелено) 

2.6.2.2 Аналогова схема 

Включва цветове, които са съседни в цветното колело. Обикновено 

единият цвят се избира за доминиращ, вторият за поддържащ, а третият като 

акцент (фиг. 2.6). 
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Фигура 2.6. Аналогова схема (комбиниране на лимонено-зелено, зелено, синьо-

зелено) 

 

2.6.2.3 Триади 

Използваните цветове са равноотдалечени един от друг. Единият цвят 

трябва да е доминиращ, а другите да го допълват. Такива комбинации са: червено, 

жълто и синьо; оранжево, зелено и лилаво; червено-оранжево, лимонено-зелено и 

синьо-лилаво; жълто-оранжево, синьо-зелено и виолетово (фиг. 2.7). 

 

Фигура 2.7. Триада (комбиниране на червено, жълто, синьо) 
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2.6.2.4 Разделно допълващи се цветове 

Получава се при комбиниране на цвят от едната страна на колелото и двата 

съседни на съответния му допълващ цвят. Такива комбинации са: жълто, 

виолетово и синьо-лилаво; зелено, оранжево-червено и виолетово (фиг. 2.8). 

 

Фигура 2.8. Схема на разделно допълващи се цветове (комбиниране на червено, 

лимонено-зелено, синьо-зелено) 

2.6.2.5 Правоъгълник 

Получава се при използването на две контрастни двойки цветове. Такива 

комбинации са: зелено, синьо, червено и оранжево; жълто зелено, виолетово и 

червено и др. Обикновено единият от цветовете се избира за доминиращ (фиг. 

2.9). 

 

Фигура 2.9. Цветова схема правоъгълник (комбиниране на червено, оранжево, 

зелено, синьо) 
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2.6.2.6 Квадрат 

Получава се при използването на две контрастни двойки цветове като 

ъгълът между тях е 90°. Такава комбинация е: лимонено-зелено, виолетово, 

оранжево и синьо; Обикновено единият цвят се избира за доминиращ (фиг. 2.10). 

 

Фигура 2.10. Цветова схема квадрат (комбиниране на червено, жълто-

оранжево, зелено, синьо-лилаво) 

2.6.2.7 Комбинация от нюанси 

Тази цветова схема се получава при избор на една от горепосочените 

схеми и увеличаване на броя на цветовете чрез добавяне на различно количество 

бяло или черно към тях. 

2.6.2.8 Монохроматична схема 

Монохроматичната схема се получава при избор на един основен цвят, а 

останалите съставляващи я цветове се получават като към него се добави бяло или 

черно. 

В цветното колело съществуват топли и студени цветове. За топли се 

приемат червеният, оранжевият, жълтият и техните нюанси, а за студени – 

виолетовият, синият и техните оттенъци. Топлите цветове се комбинират по-

добре с черно, а студените – с бяло. 

Изборът на цвят или цветова схема при съставянето на знаци освен за 

постигане на ясна различимост, зависи и от посланието, което той трябва да 

внуши на потребителя. Цветът трябва да предизвиква асоциация с изобразявания 

обект/явление. 
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2.6.3 Цветови модели 

Цветът е субективно усещане. При отделните хора рецепторите за цвят 

реагират по различен начин. С цел елиминиране на човешкия фактор при 

описване на цвета, за да бъде той еднозначно възпроизведен, са разработени и 

приети няколко цветови модела. Цветовият обхват представлява съвкупността от 

цветове, които могат да се възпроизведат по определен способ или да се опишат с 

определен цветови модел. За изработването на печатни картографски 

произведения се използва субтрактивен цветови модел, а за изработването на 

карти, предназначени за употреба в електронна среда, се използва адитивен 

цветови модел. По-долу са разгледани двата основни цветови модела, използвани 

в картографията. 

2.6.3.1 Адитивен цветови модел RGB 

RGB е адитивен цветови модел, чиито цветове се получават в резултат на 

смесването на светлината на различни източници. Този модел се използва за 

възпроизвеждане на изображения на екрани и монитори. RGB се състои от 

червено (Red), зелено (Green) и синьо (Blue). Тези цветове се наричат адитивни, 

тъй като белият цвят се получава чрез тяхното наслагване. Всеки един от 

основните цветове има 256 нива на яркост. За получаване на определен цвят, 

стойностите на каналите R, G, B могат да се зададат или в процентно отношение 

или със стойност от 0 до 255 (т.е. 256 стойности за всеки канал). При смесването 

на червен и зелен цвят се получава жълт цвят, на зелен и син – циан, на син и 

червен – магента (фиг.2.11). 

 
Фигура 2.11. Смесване на основните RGB цветове и получаване на техните 

производни 
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2.6.3.2 Субтрактивен цветови модел CMYK 

В полиграфията се използва цветовия модел CMYK. Той се състои от C – 

циан (Cyan), M – магента (Magenta), Y – жълто (Yellow) и K - черно, който 

всъщност е ключов цвят (Key). Този цветови модел се нарича субтрактивен, тъй 

като белият цвят се получава при премахването на всички цветове. При 

смесването на циан и магента се получава син цвят, на циан и жълт се получава 

зелен цвят, а при смесването на магента и жълт се получава червен цвят (фиг. 

2.12). Теоретично при смесването на циан, магента и жълт цвят трябва да се 

получи черно, но това не е така. Получава се цвят близък, но различен от черния. 

Затова е добавен четвъртия ключов цвят – черен. 

 

Фигура 2.12. Смесване на основните CMYKцветове и получаване на техните 

производни 

2.7 Проектиране на картографски знакови системи 

При проектиране на картографски знакови системи трябва да се вземат 

предвид теоретичните основи на картосемиотиката. Необходимо е да се изучат 

правилата за построяване и употреба на знаковите системи, да се изследват 

отношенията между изобразяваните обекти и явления, тяхната класификация и 

характеристики. Трябва да бъде изучена способността на знаците да предават 

информация, както и особеностите на тяхното възприемане от потребителите на 

картата. Проектирането на система условни знаци започва с изучаване, анализ и 

класификация на явленията и обектите на картографиране. Извършва се 

генерализация на обектите. Завършва се с цветово оформяне, постигнато чрез 

многократни експериментални работи и разработване на различни варианти на 

знаците и тяхната реализация върху картата, за която са проектирани. Процесът 

на проектиране се съпровожда от изисквания за оптималност за постигане на 
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читаемост, изразителност и нагледност, отчитайки съвременните технологични 

възможности в картографията (Бандрова, 2001). 

В настоящата разработка е представен проект на картографска знакова 

система за защита при бедствия. Новопроектираната знакова система е приложена 

при изработването на карти за защита при бедствия на общинско ниво и карта за 

планиране на евакуационни действия. 
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3. Бази данни и геопортали за защита при 

бедствия и управление при кризи 

3.1 Бази данни и геопортали за защита при бедствия и 

управление при кризи по света 

За решаването на редица практически задачи и подпомагането на 

дейностите, свързани с управлението при кризи, геопространствената 

информация става все по-необходим ресурс, за използването на който се 

разработват съвременни интернет-базирани услуги и геопортали от 

специализирани служби (Пашова и Бандрова, 2014). В международен аспект 

съществуват редица служби и организации, свързани със защитата при бедствия, 

както и изградени от тях бази данни за бедствия и геопортали за управление при 

извънредни ситуации, част от които са разгледани по-долу. 

3.1.1 Европейска програма за наблюдение на Земята Коперник 

(The European Earth Observation Programme Copernicus) 

От 1990 година насам Европейската комисия (ЕК) отбелязва растящ брой 

на природните бедствия и авариите в страните от общността. С цел подпомагане 

организацията и работата на всички национални служби по гражданската защита 

в Европейския съюз (ЕС) се разработва Европейска програма за наблюдение на 

Земята Коперник (The European Earth Observation Programme Copernicus). 

Коперник се състои от сложна съвкупност от системи, които събират данни 

от множество източници: сателити за наблюдение на Земята и наземни сензори, 

въздушни и морски сензори. Той обработва тези данни и осигурява потребителите 

с надеждна и актуална информация чрез набор от услуги, свързани с проблемите 

на околната среда и сигурността. Службите са насочени към шест тематични 

области: земя, море, атмосфера, климатични промени, управление при извънредни 

ситуации и сигурност (The European Earth Observation Programme Copernicus, 

2014). 

Службата за управление при извънредни ситуации на Коперник обезпечава 

всички участници в управлението при природни и антропогенни бедствия и 

хуманитарни кризи с навременна и точна геопространствена информация, 

получена от сателити и допълнена от наземни сензори и доброволчески 

източници (The European Earth Observation Programme Copernicus, 2014). 

Картографският компонент на службата GIO EMS – Mapping обхваща 

целия свят и предоставя на участниците в управлението при извънредни ситуации 

карти, изработени на базата на сателитни изображения. Той функционира от 1 

април 2012 г. Продуктите, изработени от GIO EMS – Mapping могат да бъдат 

комбинирани с други източници на данни с цел подпомагане геопространствени 
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анализи и процесите по взимане на управленски решения. GIO EMS – Mapping 

може да подпомага всички фази от целия процес на управлението при кризи (The 

European Earth Observation Programme Copernicus, 2014). 

В САЩ и Австралия са създадени организациите The Federal Emergency 

Management Agency (FEMA) и Emergency Management Australia (EMA), чиито 

функции са свързани изцяло с действия за защита на населението от природни 

рискове в това число и събиране на цифрови данни за различни бедствия, тяхното 

съхранение, обработка, класификация, визуализация и представянето им по 

подходящ начин чрез тематично картографиране. В тези програми и организации 

картографирането на природни бедствия за управление при кризи заема основно 

място. 

3.1.2 Федерална агенция за управление при извънредни ситуации 

(Federal Emergency Management Agency (FEMA) 

Федералната агенция за управление при извънредни ситуации 

(FederalEmergencyManagementAgency (FEMA) е агенция на Министерството на 

вътрешната сигурност на САЩ. Нейната основна мисия е да се намалят 

човешките жертви и загубата на имущество, както и да се защити населението от 

всички опасности, в това число природни бедствия, терористични актове и други 

бедствия, причинени от човешка дейност чрез ръководство в цялостна система за 

управление при извънредни ситуации, включваща подготовка, защита, реакция, 

възстановяване и намаляване на последиците. Обхватът на дейностите на FEMA е 

широк и обхваща целия жизнен цикъл на бедствията. Жизненият цикъл на 

бедствията описва процеса, през който ръководните органи се подготвят за 

извънредни ситуации и бедствия, реагират на тях, когато те се появят, помагат на 

хората и институциите да се възстановят от тях, намаляват ефекта от тях, 

намаляват риска от загуба, и предотвратяват възникването на бедствия (FEMA, 

2009). Работата на агенцията е от особено значение, имайки предвид, че САЩ са 

връхлитани годишно от най-много бедствия и търпят най-много загуби и щети в 

сравнение със страните от целия свят. 

FEMA управлява картографски център, който разполага с разнообразие от 

данни за наводнения, торнада, урагани, бури, ледени бури, крайбрежни бури, 

пожари и други бедствия на територията на Съединените щати. FEMA е 

разработила специална база данни – съвкупност от разнообразни цифрови данни 

за бедствия, които се използват в ГИС системи за създаване на нови карти на 

бедствията. Някои от важните продукти на FEMA са цифрoви карти на бедствия 

(например карти на снежната буря Бъфало - 2006, на торнадото Дюма, Арканзас - 

2007, на горския пожар в Калифорния - 2007 и други), карти на урагани (например 

карти на урагана Андрю - 1992, на урагана Катрина - 2005 и др.) и приложение за 

определяне рисковете от бедствие на определено място (FEMA, 2009). 
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3.1.3 Австралийска агенция за управление при извънредни 

ситуации (Emergency Management Australia (EMA) 

Emergency Management Australia (EMA) представлява австралийска 

правителствена организация за подпомагане областите на страната в развитието 

на възможностите си за управление при извънредни ситуации, както и за защита 

на всички австралийски граждани и тяхното имущество. 

EMA работи за безопасност и устойчивост на населението чрез 

разработването на мерки за управлението при извънредни ситуации за намаляване 

на риска и управление на последиците от бедствия. Управлението при извънредни 

ситуации представлява поредица от мерки за управление на рисковете. Основните 

мерки на EMA са защита от извънредни ситуации, подготовката за извънредни 

ситуации, реакция при извънредни ситуации, възстановява от извънредни 

ситуации, участие на населението, набиране на доброволци, партньорство с 

организации и представителства. Управлението при извънредни ситуации 

включва планове, структури и договорености, които са създадени, за да се съберат 

усилията на правителството, доброволни и частни агенции, за да се справят с 

всички страни на управлението, включително предотвратяване, подготовка, 

реагиране и възстановяване (EMA, 2009). 

EMA е разработила база данни за бедствия, която съдържа записи за 

всички природни бедствия и бедствия, причинени от човека в рамките на 

Австралия през последните години. Информацията за бедствията и авариите, 

съдържащи се в базата данни включва: кризисното събитие, описание на 

събитието, категория, брой загинали, брой ранени, брой засегнати, брой хора, 

останали без жилище, обща парична стойност на щетите (EMA, 2009). 

Необходимостта от създаването на база данни, подобна на тези в САЩ и 

Австралия за реализирането на web-базирано картографиране на екологични и 

природни рискове в България става все по-голяма. 

3.1.4 База данни на бедствия на Австралийския институт за 

управление при извънредни ситуации (Disaster Database of Australian 

Emergency Management Institute) 

Базата данни на бедствия съдържа записи на всички природни и 

антропогенни бедствия в и извън Австралия, при които значителен брой 

австралийци са засегнати, считано от 1622 до сега. 

Правителствени агенции, изследователски организации, образователни 

институции, агенции за действие в извънредни ситуации и заинтересовани 

представители на обществеността използват базата данни за различни цели, като 

се прави всичко възможно да се гарантира, че информацията е точна и актуална 

(Disaster Database of Australian Emergency Management Institute, 2014). 
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3.1.5 EM-DAT Database (Emergency Events Database) 

Данни за бедствия в световен мащаб се съхраняват и организират в Базата 

данни за извънредни ситуации EM-DAT (Emergency Events Database). EM-DAT е 

създадена с подкрепата на Световната здравна организация (World Health 

Organization (WHO) и белгийското правителство, като основната задача е да 

обслужва целите на хуманитарните действия на национално и международно 

ниво. Подробно тази база данни е разгледана в Глава 1. 

3.1.6 Служба на ООН за намаляване на риска от бедствия (The 

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) 

През 1999 Генералната асамблея на ООН приема Международна стратегия 

за намаляване на бедствията и основава Служба на ООН за намаляване на риска 

от бедствия (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). 

Отговорните агенции, свързани с управлението при извънредни ситуации 

обръщат сериозно внимание на необходимостта от наличието на систематизирани 

данни за превенция и смекчаване на последиците от бедствия. Налице е 

нарастващото разбиране, че събирането, анализа и управлението на данни може 

да подпомогне както краткосрочните, така и дългосрочните цели, свързани със 

защитата при бедствия. UNISDR подпомага страните да развиват база данни на 

загубите, причинени от бедствия. Развитието на технологиите е позволило на 

организации от публичния и частния сектор да събират, съхраняват и анализират 

данни по определена структура (UNISDR, 2014). 

UNISDR поддържа статистика на различни по вид бедствия, настъпили по 

целия свят, като използва следните източници: 

3.1.6.1 Global Assessment Report (GAR) on Disaster Risk 

Reduction 2013 

Актуализацията на данните за глобалния риск в Global Assessment Report 

2013 се основава на съвместните усилия на водещи научни институции, 

правителства, агенции на ООН, представители на частния сектор и 

неправителствените организации. Всички налични данни от GAR 2013 се 

предоставят чрез интерактивната платформа Risk Data Platform CAPRAViewer. Тя 

е представена по леснодостъпен начин в Интернет. Тази платформа е резултат на 

общите усилия на множество агенции, които споделят пространствена 

информация за глобален риск от природни бедствия. Потребителите могат да 

визуализират, да изтеглят и извлекат данни за минали кризисни събития. 

Платформата обхваща основни бедствия като тропически циклони, земетресения, 

бури, засушавания, наводнения, свлачища, цунами, вулканични изригвания. 

Софтуерът е разработен от UNISDR в сътрудничество с платформата ERN, 

Световната банка и с подкрепата на Европейската комисия (Global Assessment 

Report on Disaster Risk Reduction 2013, 2014). 
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3.1.6.2 Система за управление на информация за бедствия 

DesInventar (Disaster Information Management System 

DesInventar) 

DesInventar е инструмент за изграждане на база данни, която обединява 

информация за щети, загуби и общи последици от бедствия. Системата за 

управление на информация за бедствия DesInventar е инструмент, който помага да 

се анализират по систематичен начин тенденциите на бедствията и тяхното 

въздействие. Тя подпомага извършването на по-добри защита, готовност за 

реагиране, смекчаване на последиците от бедствия (Disaster Information 

Management System DesInventar, 2014). 

DesInventar включва софтуерен продукт с два основни компонента 

(Disaster Information Management System DesInventar, 2014): 

 модул за администрация и въвеждане на данни; 

 модул за анализи. 

3.1.6.3 PREVIEW Global Risk Data Platform 

Платформата PREVIEW Global Risk Data Platform се основава на 

съвместните усилия на множество агенции да споделят пространствена 

информация за глобален риск от природни бедствия. Разработена е да подпомогне 

Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR) и да замени 

предходната PREVIEW платформа от 2000 г. 

Платформата позволява визуализация на данни за природни опасности, 

излагане на опасност и рискове. Потребителите могат да разглеждат определена 

територия и да добавят различни слоеве с основна информация за градове, реки, 

езера, национални паркове, държавни граници и др. Могат да бъдат добавяни 

слоеве за минали бедствия като цунами, пожари, вулканични изригвания, 

наводнения, тропически циклони, земетресения, засушавания. 

Global Risk Data Platform е развита съгласно всички стандарти на 

Инфраструктурата за пространствени данни (Spatial Data Infrastructures (SDI) и 

предоставя всички Web услуги в съответствие с Open Geospatial Consortium 

(OGC). Разработена е от UNEP/GRID-Geneva с подкрепата на UNISDR (PREVIEW 

Global Risk Data Platform, 2014). 

3.1.7 Портал за геоложки опасности в Чешката република 

Както много други страни, така и Чешката република е все по-често 

засягана от природни бедствия през последните десетилетия. От 2005 г. Чешката 

геоложка служба разработва Портал за геоложки опасности, който става публично 

достъпен през 2008 г. Той е подсистема на Чешката национална геоложка 

информационна система (Tomas, 2014). Порталът съдържа: система за докладване, 
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каталог на геоложки опасности, подробна информация за отделни геоложки 

опасности, фото галерия, проекти на Чешката геоложка служба, свързани с 

геоложки опасности и др. Едно от основните приложения на Портала - 

автоматичната докладваща система GeoReports - осигурява на потребителите шест 

тематични геоложки информационни услуги за защита при бедствия: 

нестабилност на земята, инженерно-геоложки характеристики на земята, риск от 

замърсяване с радон, уязвимост от геоложката среда и подпочвени води, влияние 

на геоложката среда на химическите свойства на подпочвените води, обобщен 

доклад. Всичко това е разработено на базата на интегрирани данни от разнородни 

източници (Tomas, 2014). 

3.2 Бази данни и геопортали за защита при бедствия и 

управление при кризи в България 

3.2.1 Център за аерокосмическо наблюдение (ЦАН) 

През 2007 г. в България започва функционирането на Център за 

аерокосмическо наблюдение (ЦАН), който в момента е под ръководството на 

Дирекция „Комуникационни и информационни системи‖, МВР. Предназначен е за 

подпомагане борбата с природни бедствия и аварии в национален мащаб. 

Центърът подпомага процесите по наблюдение, оценка и управления на риска от 

природни и антропогенни бедствия и извънредни ситуации чрез прием и 

обработка на аерокосмически данни в реално време. 

В ЦАН са внедрени няколко коренно различни системи за мониторинг, 

като целта е информацията, която те предоставят, да се интегрира с наземни 

данни, за да се подпомогне извършването на анализи, свързани с възникването и 

развитието на бедствия. 

Към ЦАН има изграден Геопортал, в който всеки ден се публикува 

мониторингова информация за територията на България. Чрез използването на 

тази информация от различни министерства и ведомства, свързани с управлението 

при кризи е възможно извършването на взаимодействие в дейностите по защита 

при възникнало бедствие. 

3.2.2 Българска инфраструктура за пространствени данни (БИПД) 

БИПД е прототип на геопортал като една от основните му цели е да 

представи бази данни, услуги и оперативен капацитет на български организации, 

с приоритет: Европейска стратегия за устойчиво развитие "Европа 2020"; 

Дунавска стратегия; Програма за наблюдение на Земята – Глобален мониторинг 

на околна среда и сигурност; в интеграция с развитието на спътниковата 

навигационна система ГАЛИЛЕО; Европейски директиви и регламенти за 

хармонизация на пространствените данни, осигуряване на качество на данните, 
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мониторинг на земната повърхност, управление на риска и сигурността (БИПД, 

2014). 

БИПД е част от рамково споразумение между Изпълнителна агенция 

"Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС) към 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

(МТИТС) и Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – ЕКОРЕГИОНИ 

(АУРЕ), както и в изпълнение на задачи по споразумение между АУРЕ и 

Обединения Изследователски Център (JRC) на Европейската комисия. В ход е 

разработването на експериментална геобаза данни. Една от целите е да се улесни 

и ускори въвеждането на изискванията по Директива 02/07/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 14 март 2007 година, за създаване на инфраструктура за 

пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (БИПД, 2014). 

Прототипният геопортал позволява на потребителите да отворят и 

наблюдават различни тематични карти, както и цифрови спътникови 

изображения, привързани към картата на България. Включени са и атрибутивни 

таблици, с текстови данни, а за повече и по-разнообразна информация е осигурена 

връзка с други интернет страници (БИПД, 2014). 

3.2.3 Военна академия „Георги С. Раковски” 

През 2011 г. във Военна академия „Георги С. Раковски‖ е открит Център 

―Обучение при извънредни ситуации‖. Центърът е изграден в сътрудничество с 

Главна дирекция ―Пожарна безопасност и защита на населението‖ към 

Министерството на вътрешните работи и е предназначен за подготовката на 

специалисти в областта на управлението при извънредни ситуации. 

На страница на Военна академия се публикува информация за настъпили 

бедствия. В База данни на бедствията се помества кратко описание на 

бедствието, както и стойности на различни параметри като: местоположение, вид 

на кризата, дата на възникване, причина, жертви, поражения, взаимодействие, 

тенденция, оценка на риска (Военна академия, 2014). 

3.3 Предложение за съдържание на Единна база данни за 

бедствия 

3.3.1 Източници на данни 

Бързото и ефективно вземане на решения за защита при бедствия и 

управление при кризи и изработването на специализирани картографски продукти 

е свързано с добра информационна осигуреност и наличие на добре 

структурирани гео-данни. 

http://www.esmis.government.bg/dox/INSPIRE-DIRECTIVE-BGl-.pdf
http://www.esmis.government.bg/dox/INSPIRE-DIRECTIVE-BGl-.pdf
http://www.esmis.government.bg/dox/INSPIRE-DIRECTIVE-BGl-.pdf
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Различни институции в България разработват свои бази данни, но все още 

няма изградена единна система за страната за събиране и съхранение на подробни 

данни за бедствия от различно естество. На този етап тематичната информация, 

необходима за картографиране на различни природни и антропогенни бедствия, 

случващи се в България, като наводнения, горски пожари, свлачища, градушки, 

лавини, замърсявания и други, се набира от следните основни източници: 

 Министерство на околната среда и водите; 

 РИОСВ; 

 Басейнови дирекции; 

 Министерство на земеделието и храните; 

 Изпълнителна агенция за борба с градушките; 

 Министерство на вътрешните работи 

 Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението‖; 

 Център за аерокосмическо наблюдение към Дирекция„Комуникационни и 

информационни системи‖; 

 Българска академия на науките; 

 Български червен кръст; 

 Планинска спасителна служба; 

 Областни и общински администрации; 

 географска информация от доброволци – Volunteered Geographic 

Information (VGI); 

 други. 

 

През последните 10 години използването на VGI (Volunteered Geographic 

Information) придобива все по-голяма значимост в процеса на защита при 

бедствия. VGI представлява доброволно създаване, събиране и разпространяване 

на географска информация от физически лица. Технологиите се развиват с бързи 

темпове и вече за обикновените граждани е възможно да определят точно 

местоположение, нещо, което до скоро бе възможно да се извърши само от 

специалисти. Определянето на местоположение може да се извърши от 

непрофесионалисти чрез използването на GPS устройство или чрез използването 

на редица услуги, налични в Интернет (Goodchild & Glennon, 2010). Бедствия като 

цунамито в Индийски океан от декември 2004 и урагана Катрина от септември 

2005 привлякоха вниманието към значимостта на набиране на географска 

информация за управление при кризи. Goodchild (2007) констатира, че набирането 

на специализирани данни като например изображения от наблюдаващи сателити, 

може да се забави поради редица причини като лоши метеорологични условия, 

лоша Интернет връзка и др. В същото време населението в засегната територия е 
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интелигентно и познава добре района. Вече става все по-възможно на населението 

да подава информация за състоянието на засегната територия чрез глас, текст или 

изображения, използвайки само мобилни телефони. Ето защо VGI се превръща в 

един от основните източници на информация в процеса на управлението на кризи. 

3.3.2 Обединяване на данни 

С цел навременно извършване на превантивни действия и намаляване на 

негативните последици от кризисни ситуации е необходимо обединяване на 

данните от различни министерства, ведомства и организации и изграждане на 

Единна база данни (фиг. 3.1) за всички бедствия, случващи се у нас. 

 

 

Фигура 3.1. Връзка на Единна база данни за управление при кризи с различни 

министерства и ведомства 

Проектираната Единна база данни за защита при бедствия трябва да 

обезпечава следните две категории дейности (Pareta & Pareta, 2011): 

 Дейности преди настъпване на бедствието: анализи и изследвания, оценка 

на риска, превенция, подготовка; 

БД 

за управление при 

кризи / защита 

при бедствия 

Единен 

център 
- Министерство на околната среда и 

водите; 

- Министерство на земеделието и 

храните; 

- Министерство на отбраната; 

- Министерство на вътрешните 

работи; 

- Българска академия на науките; 

- Български червен кръст; 

- Областни и общински 

администрации; 

- географска информация от 

доброволци - Volunteered 

Geographic Information (VGI); 

- други. 
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 Дейности след настъпване на бедствието: реагиране, възстановяване, 

реконструкция. 

K. Pareta и U. Pareta определят, че според тези две категории дейности има 

две категории данни: 

 Изходни данни преди настъпване на бедствието за територията; 

 Данни след настъпване на бедствието - за неговото въздействие и 

наличните ресурси за справяне с него. 

Изходните данни могат да бъдат подразделени в следните категории: 

цифров модел на релефа, хидрография, пътна инфраструктура, населени места (с 

информация за броя жители), почвено-растителна покривка, административни 

граници, критична инфраструктура, медицински заведения, места за евакуация 

(фиг. 3.2). 

 

Фигура 3.2.Категории изходни данни преди настъпване на бедствие 

 

Актуалните и висококачествени данни са основата на взимането на 

решения в процеса на защитата при бедствия, особено в случаите, когато трябва 

да бъдат спасени човешки животи, а материалните загуби да бъдат сведени до 

хидрография 

релеф 

пътна мрежа  

населени места 

почвено-растителна покривка 

административни граници  

критична инфраструктура 

служби и организации  

медицински заведения 

Изходни данни 

места за евакуация 
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минимум (Kohler, 2005). Според Kohler преди всичко данните трябва да бъдат 

достъпни и да бъдат във вид, подходящ за тяхното използване от потребителите.  

Ефективното управление при кризи изисква набавяне на точна 

информация за точното място в точното време. Снабдяването на участниците в 

защитата при бедствия с такава информация ги подпомага своевременно да 

вземат правилни управленски решения. Данните трябва да бъдат във вид 

подходящ за използване и изпълнение на специфичните задачи на участниците в 

различните етапи на управлението при кризи. Ето защо информацията трябва да 

бъде интегрирана и представена по най-подходящия начин, за да подпомогне 

конкретните задачи на техните ползватели (Parker & Stileman, 2005) 

След настъпване на бедствие / кризисно събитие в Единната база данни 

трябва да постъпва информация за: 

 дата и час на настъпване; 

 локализация; 

 вид; 

 произход; 

 териториален обхват; 

 начин на настъпване; 

 продължителност; 

 засегнати хора; 

 материални щети; 

 други. 

Тези данни осигуряват по-добро разбиране на конкретното бедствие, а 

също така подпомагат съставянето на конкретен план за защита при бедствия 

(Ravan, 2010). 

Единната база данни трябва да обединява пространствени данни за 

бедствия от различни институции, както и специфична информация за 

земетресения, наводнения, бури, гръмотевични бури, смерчове, градушки, 

свлачища, снегонавявания, лавини и др., получена чрез преки измервания, 

наблюдения, изчисления. За да бъдат структурирани тези данни е необходима 

ясна класификация на бедствията. Класификация на природните бедствия е 

дадена в Глава 1 т. 1.1.2.1, а на антропогенните в Глава 1 т. 1.1.2.2 

На фигура 3.3 е представена ролята и мястото на Единната база данни в 

процеса на защитата при бедствия. 



Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи 
 

 

50 
 

 

Фигура 3.3. Идейна структура, роля и място на Единната база данни в процеса 

на защитата при бедствия / управление при кризи 
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За обезпечаване работата на участниците в защитата при бедствия при 

извършване на превантивни дейности за определена територия, като анализ на 

опасностите, определяне на риска, съставяне на общ план за защита при бедствия, 

са необходими изходни данни за съответната територия като: хидрография, релеф, 

пътна мрежа, населени места, почвено-растителна покривка, административни 

граници, критична инфраструктура, местоположение на специализирани служби и 

организации, медицински заведения, места за евакуация. След настъпване на 

бедствие е необходимо да се извършат дейности по защита, включващи ранно 

предупреждение, евакуация и спасяване на хора, ограничаване на щетите. На по-

късен етап се пристъпва към възстановителни дейности, включващи оценка на 

щетите, извършване на неотложни възстановителни работи, разработване на 

стратегия за развитие. За осъществяване на тези дейности, освен изходните данни 

за територията са необходими и данни за времето и точната локализация на 

настъпилото бедствие, неговия вид, произход, териториален обхват, начин на 

настъпване, продължителност, засегнати хора и материални щети. На базата на 

всички обединени и хармонизирани данни се извършва съставяне на план за 

защита при конкретно настъпилото бедствие като се съставят и оперативни карти, 

необходими за неговото изпълнение. 

Събраните данни от различни министерства и ведомства следва да бъдат 

хармонизирани, за да се осигури бързо пространствено локализиране на 

територии, засегнати от природни бедствия, да се подпомогне съставянето на 

тематични карти на рисковете от природни бедствия, на териториите на 

разпространение, на плановете за спасителни действия, на щетите и последиците 

и др., както и да се подпомогне взаимодействието на участниците в управлението 

при кризи. 

3.3.3 Хармонизиране на данни 

С цел интегрирано представяне на разнородни данни върху единен 

картографски продукт е необходимо тяхното хармонизиране чрез подходящо 

трансформиране в единна референтна система, изграждане на единна система за 

класификация и подбор и др. През 2007 г. Европейският парламент и 

Европейският съвет приемат Директивата 2007/2/ЕО INSPIRE (INfrastructure for 

SPatial InfoRmation in Europe - Инфраструктурата за пространствена информация 

в Европа), която се отнася за 34 теми пространствени данни с основни 

компоненти, свързани с околната среда, описани в три приложения. Една от 

основните цели на Директивата INSPIRE е да се осигури хармонизиране на 

пространствени бази данни и услуги в Европа (Boes, 2009). INSPIRE Drafting 

Team ―Data specifications‖ (2008) дефинира хармонизирането като осигуряване на 

достъп до специални данни чрез мрежови услуги по начин, позволяващ 

комбинирането им с други хармонизирани данни по кохерентен начин, чрез 

използване на общ набор от спецификации на данните. Според Villa et al. (2008) 
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хармонизирането представлява стандартизиране на данните по начин, позволяващ 

тяхното обвързване с други данни и информация независимо от техния формат и 

структура. 

Хармонизирането на данните следва да се извърши в съответствие с 

неговите основни аспекти (Gruber et al. 2006): 

 привеждане на данните към единна референтна система; 

 уеднаквяване на структурата на атрибутните таблици; 

 уеднаквяване на класификацията на обектите; 

 уеднаквяване нивото на детайлност на класификация на информацията; 

 уеднаквяване нивото на детайлност на графичните обекти; 

 избор на унифициран подход за картографска визуализация. 

С така получаваната и обработвана информация се осигурява прецизно 

определяне на риска и щетите при извънредни ситуации, дава се възможност за 

бързо вземане на управленски решения при настъпили бедствия и се повишава 

ефективността на възстановителните работи. За работа с базата данни е 

необходима стандартизация на всички нива на картографирането: от събирането 

на данните до визуализацията на информацията. Данните се съхраняват в бази 

данни, а тяхната визуализация зависи от конкретните цели и предназначение на 

съставяните карти. При визуализиране на информация, свързана със защитата при 

бедствия / управлението при кризи, картографите трябва да вземат няколко важни 

решения като: каква да бъде класификацията, какъв подбор трябва да се извърши, 

по какъв начин да бъдат представени знаците, включително в каква форма, цвят, 

ориентация, щриховка (Johnson, 2005). В Глава 6 са предложени основни стъпки в 

стандартизирането на процеса на визуализация. 
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4. Анализ на знакови системи за ранно 

предупреждение и управление при кризи 

При настъпване на извънредна ситуация, участниците в управлението при 

кризи се нуждаят от специализирани карти с цел подпомагане на техните 

специфични дейности. Една от целите на картографите е да проектират ефективно 

представяне на пространствена информация чрез графични символи (Akella, 

2009). Проектираните условни знаци трябва да бъдат асоциативни и бързо да 

бъдат възприемани от потребителите дори без използването на легенда, особено в 

случаи на настъпила извънредна ситуация. Картографските знаци трябва да имат 

ясна и кратка дефиниция, представена в легендата на картата, а също така трябва 

да дават на потребителите качествена и количествена информация за 

представяния обект или явление (Konecny & Bandrova, 2006). По-долу са 

разгледани няколко знакови системи, предназначени за използване при 

възникване на извънредни ситуации. 

4.1 Хуманитарни знаци на OCHA 

Службата за координация на хуманитарните въпроси на Организацията на 

обединените нации (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs (OCHA) е част от секретариата на ООН, отговорна за обединяване на 

хуманитарните организации, за да се осигурят съгласувани действия при 

възникване на извънредни ситуации (OCHA, 2014). 

При настъпване на бедствие, от жизненоважно значение е хуманитарните 

работници да могат да събират надеждни данни за местоположението и нуждите 

на засегнатите хора. Това поражда нуждата комплексната информация да бъде 

представена по разбираем начин. OCHA е създала 500 свободно достъпни знаци с 

цел подпомагане на хуманитарните работници с бързо и лесно представяне на 

извънредна ситуация и информация свързана с нея. Първоначалният набор от 

знаци е реализиран през 2008 г., след което в OCHA са постъпили заявки за 

включването на нови знаци от ООН и неправителствени организации в областта 

на хуманитарната помощ. Наборът от знаци е разширен, за да обхване както 

природни бедствия, така и дейности като доставки на контейнери за вода и 

екипировка за подслон, достъп до хора в нужда и защита на цивилното население 

(OCHA, 2014). 

Знаците на OCHA са разделени в 17 категории - групи; други; 

бедствия/опасности и кризи; социално-икономически дейности и развитие; хора; 

дейности/стратегии; тип на продукт; хранителни и нехранителни артикули; вода, 

санитария и хигиена; лагер; сигурност и инциденти; физическа бариера; 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?Contrib=Akella%2C+M+K
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разрушения; обща инфраструктура; логистика; телекомуникации. (OCHA, 2014). 

На фиг. 4.1 са представени знаците от категория бедствия/опасности и кризи. 

Знаците на OCHA се използват във всички информационни продукти (като 

карти, доклади, web-страници), които тя произвежда за хуманитарната общност. 

Всички знаци на OCHA са достъпни в интернет страницата 

http://reliefweb.int/, предоставена от OCHA, която е основен източник на надеждна 

и навременна информация за глобални кризи и бедствия от 1996 насам. 

 

Фигура 4.1. Знаци от категория Бедствия / опасности и кризи на OCHA 

(OCHA, 2014) 

Посочени са предимствата и недостатъците на тези знаци. 
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 Предимства: 

 Голям набор от знаци, обхващащ както природни бедствия, така и 

дейности като доставки на контейнери за вода и екипировка за подслон, 

достъп до хора в нужда и защита на цивилното население; 

 Асоциативност; 

 Проста структура, която позволява лесно възприемане. 

 Недостатъци: 

 Прекалено голям брой знаци, което води до затрудняване на тяхното 

запомняне; 

 Много на брой категории; 

 Липса на градация (пр. степен на засегнатост); 

 Знаците във всички категории са с еднаква структура, което не позволява 

тяхното разграничаване и отнасянето на определен знак към съответната 

му категория. 

4.2 Знакова система за картографиране при извънредни 

ситуации, Канада  

Знаковата система за картографиране при извънредни ситуации (Emergency 

Mapping Symbology (EMS) е разработена под егидата на GeoConnections с 

участието на канадски организации за управление при извънредни ситуации. 

Самата система е подготвена от Refractions Research Inc., a правата над нея са на 

Канадския департамент по природни ресурси. 

Знаковата система за картографиране при извънредни ситуации (Emergency 

Mapping Symbology) е проектирана да се използва в приложения за 

картографиране при извънредни ситуации, за да се улесни оперативната 

съвместимост и познаване на извънредната ситуация. Групата на потребителите 

се състои от федерални, провинциални, регионални и местни организации, които 

участват в управлението при кризи, при които е необходима спешна помощ. 

Знаковата система включва набор от условни знаци, както и класификация. 

Използвана е четиристепенна йерархична таксономия. На най-високото ниво 

всички знаци са разпределeни в категориите инциденти, инфраструктура и 

операции. Въведена е и една допълнителна категория, наречена съвкупност, 

други, в която са представени знаци, които се използват в случаи, когато има два 

или повече инцидента, инфраструктурни обекта или операции в непосредствена 

близост един до друг, непозволяваща тяхното отделно изобразяване в мащаба на 

картата, както и знак за бедствие, инфраструктурен обект или операция, които не 

са определени в никоя друга категория. Всяка категория е разделена на класове, 

наречени Tier 1, а всеки от тези класове от своя страна е подразделен на 

подкласове, наречени Tier 2 (фиг. 4.2). 
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Фигура 4.2. Схема на структурата на канадската знаковата система за 

картографиране при извънредни ситуации EMS (GeoConnections, 2010) 

Знаците са оцветени според цвета, съответстващ на класа в който попадат. 

За бедствия (общ случай) цветът е жълто-оранжев, за хидро-метеорологични 

бедствия - син цвят, за инфраструктурни обекти - зелен цвят, за операции - червен 

цвят, за съвкупност и други - магента (фиг. 4.3). Една от основните цели при 

проектирането на условните знаци е те да бъдат силно интуитивни. Именно 

поради тази причина, бедствията, свързани с хидро-метеорологични явления са в 

син цвят вместо жълто-оранжевия цвят, който е използван по-общо за бедствия. 

Знаците са налични като .png файлове в три различни размера. Размерите 

на знаците могат да бъдат и намалявани, но тогава може да се наруши 

читаемостта. Знаците са изработени във вариант само с черен контур и във 

вариант с бял буферен контур с цел лесна различимост от фоновия цвят (фиг. 4.4). 

За всеки знак се съдържа информация за неговото име, име на съответния му .png 

файл, кратка дефиниция. 

При проектирането на знаците са следвани определени принципи. Знаците 

са проектирани така, че да изпъкват. Ето защо знаците от EMS са в ярки цветове, 

като са използвани и градиенти. Такова използване на цветовете дава възможност 

на потребителите бързо да възприемат информацията, представена на картата. За 

да бъдат избегнати потенциални проблеми поради слаба осветеност на картата 

или черно-бяло разпечатване, са използвани еднозначно различими форми. При 

проектирането на знаците е следван принципът те да бъдат прости, но 

същевременно да бъдат асоциативни. Също така е съблюдавано едни и същи 

елементи в различни знаци да имат еднакъв дизайн (GeoConnections, 2010). 
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Фигура 4.3. Цветова схема на класовете условни знаци от EMS 

(GeoConnections, 2010) 

 

 

 

Фигура 4.4. Знак за изчезнал човек с бял буферен контур (GeoConnections, 2010) 

 

На фигура 4.5 са представени знаци от клас Бедствия, подклас Пожари, а 

на фигура 4.6 - знаци от клас Бедствия, подклас Геофизични. 
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Фигура 4.5. Знаци от клас Бедствия, подклас Пожари от EMS 

(GeoConnections, 2010) 

 

 
 

Фигура 4.6. Знаци от клас Бедствия, подклас Геофизични от EMS 

(GeoConnections, 2010) 
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 Предимства: 

 Йерархична структура; 

 Всеки клас има съответстващ цвят; 

 Асоциативност; 

 Знаците са разработени във вариант само с черен контур и във вариант с 

бял буферен контур с цел лесна различимост от фоновия цвят. 

 Недостатъци: 

 Прекалено голям брой знаци, което води до затрудняване тяхното 

запомняне; 

 Повтарящи се знаци; 

 Прекалено много цветове; 

 Липса на градация (пр. степен на засегнатост).; 

 Разграничаване на отделните класове само чрез цвят, но не и чрез 

структурата на знака. 

4.3 Знакова система на португалската Асоциация на 

доброволните отряди за справяне с извънредни ситуации 

Португалската Асоциация на доброволните отряди за справяне с 

извънредни ситуации (Association of Volunteer Emergency Response Teams) 

разработва проекта Disaster Response Map Symbols (DRMS), който е опит за 

създаване на стандартна система от условни знаци, подпомагащи съставянето на 

ефективни карти за защита при бедствия. 

DRMS съдържа 5 групи знаци: транспортни средства; инфраструктура; 

мобилни / временни услуги и екипи; събития; кораби. Общият брой на знаците е 

184 и се представят чрез един шрифт. На фиг. 4.7 са представени знаците от група 

Събития. 

 Предимства: 

 Покрива голямо разнообразие от инфраструктурни обекти, събития и 

ресурси; 

 Всяка група знаци има съответна описваща фигура; 

 Броят на знаците е оптимален. 

 Недостатъци: 

 Черно-бели; 

 Знаци с абревиатура; 

 Част от знаците не са асоциативни. 
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Фигура 4.7. Знаци от групата Събития от Disaster Response Map Symbols, version 

1.0 (beta), May 2009 (Association of Volunteer Emergency Response Teams, 2009) 

4.4 Знакова система на Работна група по вътрешна сигурност, 

САЩ 

Работна група по вътрешна сигурност (Homeland Security Working Group) 

към американския Федерален комитет по географски данни (Federal Geographic 

Data Committee (FGDC) е натоварена със задачата да разработи стандартен набор 

от условни знаци, които да се използват от участниците в управлението при 

извънредни ситуации на всички нива (Homeland Security Working Group, 2014). 

Федералните, щатските и местните агенции работят заедно под 

ръководството на Работната група по вътрешна сигурност към FGDC, за да се 

разработи предложената система условни знаци. Разработени са знаци за 

инциденти, природни бедствия, операции и инфраструктура. Всеки знак има 
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номер, наименование и дефиниция. Системата условни знаци е проектирана за 

използване както в цифрова среда, така и за печатни картографски продукти. 

Преди представянето на знаковата система на Американския национален 

институт по стандартизация е извършена доброволна предварителна оценка на 

полезността и възприемането на знаковата система от участници в управлението 

при извънредни ситуации, която е предоставена на Работната група по вътрешна 

сигурност (Homeland Security Working Group, 2014) 

За да бъдат четирите категории (инциденти, природни бедствия, 

операции и инфраструктура) ясно разграничими, за всяка една от групите се 

използват различни рамкови форми (ромбове, кръгове, правоъгълници), чрез 

които знаците визуално се отнасят към техните съответни групи. 

Знаците са проектирана да бъдат представени както в цветна, така и в 

черно-бяла гама. Степента на увреждане или експлоатационното състояние се 

обозначава както чрез цвета на рамката (зелена, синя, жълта, червена), така и от 

структурата на рамката. 

Категорията Инциденти представлява източник на бедствие и съдържа 50 

знака (фиг.4.8)(Homeland Security Working Group, 2014). 

 

Фигура 4.8. Знаци от категория Инциденти от Знакова система на Работна 

група по вътрешна сигурност, САЩ (Homeland Security Working Group, 2014) 

Категорията Природни бедствия представя явления, предизвикани от 

природни условия (фиг. 4.9). Тя съдържа 30 знака (Homeland Security Working 

Group, 2014). 
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Фигура 4.9. Знаци от категория Природни бедствия от Знакова система на 

Работна група по вътрешна сигурност, САЩ (Homeland Security Working Group, 

2014) 

Категория Операции представя организации, служби или ресурси, които 

са достъпни или реализират дейности вследствие на възникнала извънредна 

ситуация (фиг. 4.10). Броят на знаците в тази категория е 46 (Homeland Security 

Working Group, 2014). 

 

Фигура 4.10. Знаци от категория Операции от Знакова система на Работна 

група по вътрешна сигурност, САЩ (Homeland Security Working Group, 2014) 

Категорията Инфраструктура представя основни съоръжения и 

инсталации, необходими за функционирането на обществото, като транспорт, 

комуникационни системи, водопроводи, електропроводи, както и публични 

институции (фиг. 4.11). Тази категория съдържа 83 знака (Homeland Security 

Working Group, 2014). 
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Фигура 4.11. Знаци от категория Инфраструктура от Знакова система на 

Работна група по вътрешна сигурност, САЩ (Homeland Security Working Group, 

2014) 

Категория Разрушения/Оперативни е допълнителна категория, 

представяща фигурите и техния контур, които се използват, за да се показват 

нивото на разрушение или оперативното ниво съответно на инфраструктурните 

обекти или на операциите (фиг. 4.12) (Homeland Security Working Group, 2014). 

 

Фигура 4.12. Знаци от категория Разрушения / Оперативни от Знакова система 

на Работна група по вътрешна сигурност, САЩ (Homeland Security Working 

Group, 2014) 
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 Предимства: 

 Ясно разграничими групи, като за всяка една от тях се използват 

различни рамкови форми (ромбове, кръгове, правоъгълници), чрез които 

знаците визуално се отнасят към техните съответни групи; 

 Знаците са проектирани да бъдат представени както в цветна, така и в 

черно-бяла гама; 

 Степента на увреждане или експлоатационното състояние се обозначава 

както чрез цвета на рамката (зелена, синя, жълта, червена), така и от 

структурата на рамката; 

 Асоциативност. 

 Недостатъци: 

 Степента на увреждане или експлоатационното състояние се обозначава 

както чрез цвета на рамката (зелена, синя, жълта, червена), така и от 

структурата на рамката. Това подпомага разбирането при черно-бялото 

представяне на информацията, но същевременно прави знаците "тежки" и 

сложни; 

 Част от знаците не са асоциативни за потребители, които не са граждани 

на САЩ; 

 Твърде дълга и описателна легенда. 

 

Пространствената информация е основен компонент на дейностите, 

свързани с управлението при кризи / защитата при бедствия. Участници в тези 

дейности имат нужда от специализирани карти, които да им дават ясна представа 

за възникналите извънредни ситуации, за тяхната локализация, разпространение, 

характеристики и др. Ето защо за бързо и лесно възприемане на информацията от 

картите за защита при бедствия е важно при картографирането да бъде следван 

единен подход и да бъде използвана стандартизирана знакова система; 

В България няма приета стандартна знакова система за ранно 

предупреждение и защита при бедствия. Това често затруднява съвместните 

дейности на две или повече съседни общини или области по превенция, защита и 

възстановяване от бедствия. 

Вземайки предвид всички посочени предимства и недостатъци на 

разгледаните знакови системи, е проектирана нова знакова система за 

картографиране за защита при бедствия, като е съблюдавано преодоляване на 

посочените по-горе слаби страни. В глава 5 е представено предложение на 

знакова система, която да бъде използвана в специални карти, подпомагащи 

дейностите по защита при бедствия. 
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5. Проект на знакова система за защита при 

бедствия 

5.1 Общи положения 

В монографията е представена разработена нова знакова система за 

картографиране за защита при бедствия. Знаковата система е проектирана да се 

използва при изработването на карти за ранно предупреждение и управление при 

кризи, за да се подпомогне оперативната работа на всички участници в Единната 

спасителна система, областните и общински администрации, както и да 

подпомогне гражданите при четене на специализирани карти за извънредни 

ситуации.  

Проектираната знакова система съдържа класификация на обекти и 

явления, подлежащи на картографиране за защита при бедствия и набор от знаци. 

При класификацията е използвана 4-степенна йерархична структура. На най-

високо ниво всички обекти и явления са разпределени в 5 категории: 

 Бедствия; 

 Инфраструктура; 

 Служби за защита и защитна инфраструктура; 

 Засегнати хора и инфраструктурни обекти; 

 Оперативни обекти и дейности. 

Всяка категория е разделена на класове, а те от своя страна са разделени на 

подкласове, в които са разпределени обекти и явления. 

5.2 Структура на класификацията 

В някои категории имената на подкласовете съвпадат с имената на 

класовете, в които попадат (в случаите, когато определен клас съдържа само един 

подклас). Това е така с цел запазване на 4-степенната йерархична структура за 

всяка категория. 

5.2.1 Бедствия 

 Природни 

 Геофизични 

- Земетресение 

 Метеорологични 
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- Ураганен вятър 

- Торнадо / Вихрушка 

- Проливен дъжд 

- Градушка 

- Гръмотевична буря 

- Снежна буря  

- Снегонавяване 

- Заледяване 

 Хидрологични 

- Наводнение 

- Свлачище 

- Лавина 

 Климатични 

- Засушаване 

- Екстремно висока температура 

- Екстремно ниска температура 

 Биологични 

- Епидемия / Зараза 

 Технологични / Антропогенни 

 Радиационни аварии 

- Радиационна авария 

 Промишлени аварии 

- Изтичане на химически вещества 

- Експлозия 

 Катастрофи 

- Произшествие с лек автомобил 

- Произшествие с камион 

- Произшествие с автоцистерна 

- Произшествие с автобус 

- Железопътно произшествие 

- Произшествие с водно превозно средство 

- Произшествие със самолет 

- Произшествие с хеликоптер 

 Терористични действия 

- Бомбена заплаха 

- Заложена бомба (експлозивни материали) 

- Избухнала бомба 

- Стрелба 

- Заложническа криза 

- Заложническа криза с лек автомобил 

- Заложническа криза с камион 
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- Заложническа криза с автоцистерна 

- Заложническа криза с автобус 

- Заложническа криза с влак 

- Заложническа криза с кораб 

- Заложническа криза със самолет 

- Заложническа криза с хеликоптер 

- Отвлечен човек 

 Хуманитарни и социални кризи 

- Бежанска криза 

- Масови безредици 

 Пожар 

- Пожар 

 Други природни или антропогенни бедствия 

 Други природни или антропогенни бедствия 

- Друго природно или антропогенно бедствие 

 

5.2.2 Инфраструктура 

 Инфраструктурни обекти 

 Държавно учреждение 

- Държавно учреждение (вкл. парламент, президентство, министерски 

съвет, министерства и техните поделения, агенции, областни и 

общински администрации, кметства) 

 Научни учреждения 

- Научен институт 

 Учебни заведения 

- Университет 

- Училище 

- Детска градина 

 Обекти за настаняване 

- Хотел 

- Почивна станция 

- Хижа 

 Обекти за култура, развлечения и спорт 

- Театър 

- Кино 

- Зала 

- Стадион 

 Сгради с масово пребиваване на хора 

- Търговски център 

- Офис сграда 
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 Транспортни обекти  

- Летище 

- Пристанище 

- Ж.п. гара / спирка 

- Автогара 

- Вход на метростанция 

- Мост 

- Тунел 

 Телекомуникационни съоръжения 

- Телекомуникационно съоръжение 

 Обекти на енергетиката 

- Ядрена електрическа централа 

- Електроцентрала 

- Електроподстанция 

 Промишлени обекти 

- Промишлено предприятие 

- Предприятие, работещо с опасни материали 

- Склад за радиоактивни материали 

- Склад за взривни материали 

- Склад за химически и отровни материали 

- Склад за газ и петролни продукти 

- Друг склад за опасни материали 

 Хидротехнически съоръжения  

- Язовирна стена 

5.2.3 Служби за защита и защитна инфраструктура 

 Обекти/служби свързани със защитата при бедствия 

 Обекти на здравеопазването 

- Болницa 

- Поликлиникa 

 Подразделения на Главна дирекция "Национална полиция", МВР 

- Полицейско управление 

 Подразделения на Главна дирекция "Гранична полиция", МВР 

- Гранично полицейско управление 

 Подразделения на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 

населението", МВР 

- Управление "Пожарна безопасност и защита на населението" 

 Български червен кръст (БЧК) 

- Регионално подразделение на БЧК 

- Планинска спасителна служба 

- Водно спасителна служба 

 Съоръжения и ресурси за защита при бедствия 
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 Съоръжения и ресурси за защита при бедствия 

- Складова база 

- Сграда за настаняване при бедствия 

- Mясто за позициониране на противопожарни автомобили 

- Водоем за зареждане на противопожарни автоцистерни 

- Площадка към водоеми за зареждане на противопожарни автоцистерни 

- Хеликоптерна площадка 

- Депо за противопожарен инвентар 

5.2.4 Засегнати хора и инфраструктурни обекти 

 Засегнати хора 

 Засегнати хора 

- Загинали хора 

- Хора в неизвестност 

- Ранени хора / Хора с необходимост от неотложно лекарско 

наблюдение 

- Хора, нуждаещи се от евакуация 

 Засегнати инфраструктурни обекти 

 Засегнати инфраструктурни обекти 

- Разрушен обект 

- Засегнат обект 

- Незасегнат обект 

5.2.5 Оперативни обекти и дейности 

 Оперативни обекти и дейности 

 Оперативни обекти и дейности 

- Линейка 

- Полицейски автомобил 

- Противопожарен автомобил 

- Специализиран автомобил 

- Хеликоптер 

- Отряд за действие при бедствие 

- Временен медицински център 

- Временно убежище за настаняване 

- Точка за евакуация 

- Пункт за снабдяване с хранителни продукти 

- Пункт за снабдяване с питейна вода 

- Пункт за снабдяване с дрехи 

- Пункт за снабдяване с медицински материали 

- Друг обект / Друга дейност 
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5.3 Новопроектирани знаци 

Новопроектираните условни знаци представляват пиктограми - 

стилизирани художествени знаци. Пиктограмата е представена в бял цвят и е 

разположена в описваща фигура. За всяка категория знаци е избрана различна 

описваща фигура, както и различен фонов цвят, за да бъдат категориите ясно 

разграничими. Различните фигури и цвят подпомагат бързото отнасяне на знаците 

към съответните категории. Различните описващи фигури за всички категории са 

използвани с цел избягване на потенциални проблеми поради слаба осветеност на 

картата или черно-бяло разпечатване. Изборът на описващите фигури е съобразен 

с наложилите се в практиката геометрични фигури, използвани в други страни 

като САЩ, Португалия и др. 

Основните геометрични фигури и фоновите цветове на условните знаци от 

категории Бедствия, Инфраструктура, Служби за защита и защитна 

инфраструктура, Засегнати хора и инфраструктурни обекти, Оперативни обекти и 

дейности са представени съответно на фиг. 5.1, фиг. 5.2, фиг. 5.3, фиг. 5.4, фиг. 

5.5. 
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Фигура 5.1. Основна геометрична фигура и фонов цвят на знаците от категория 

Бедствия 

 

Фигура 5.2. Основна геометрична фигура и фонов цвят на знаците от категория 

Инфраструктура  

 

Фигура 5.3. Основна геометрична фигура и фонов цвят на знаците от категория 

Служби за защита и защитна инфраструктура 

 

Фигура 5.4. Основна геометрична фигура и фонов цвят знаците от категория 

Засегнати хора и инфраструктурни обекти 

 

Фигура 5.5. Основна геометрична фигура и фонов цвят на знаците от категория 

Оперативни обекти и дейности 

Размерите на описващите фигури са посочени на фиг. 5.6. 

 

Фигура 5.6. Размери на описващите фигури в милиметри 
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Конкретните стойности на фоновите цветове за 5-те категории са дадени в 

таблица 5.1. 

Таблица 5.1. Стойности на фоновите цветове на знаците 

Категория Цвят RGB CMYK 

Бедствия   255-0-0 0-100-100-0 

Инфраструктура   90-0-185 80-90-0-0 

Служби за 

защита и защитна 

инфраструктура 

 

0-100-255 80-60-0-0 

Засегнати хора и 

инфраструктурни 

обекти  

 

255-125-0 0-65-100-0 

Оперативни 

обекти и дейности 

 
35-150-0 80-15-100-0 

 

При избора на цветовете е използвана цветова схема „правоъгълник― 

(описана в Глава 2, т. 2.6.2), състояща се в конкретния случай от червен, син, 

оранжев и зелен цвят. Добавен е още един цвят – лилав за петата категория. За 

категория Бедствия е избран червен фонов цвят, тъй като той се асоцира с 

опасност, предизвиква безпокойство и подтиква към извършване на дейност. За 

категория Инфраструктура е използван лилав фонов цвят, чрез който се придава 

изкуствения произход на обектите. За категория Служби за защита и защитна 

инфраструктура е избран син фонов цвят, чрез който се придава надеждност и 

стабилност на обектите. За категория Засегнати хора и инфраструктурни 

обекти е използван оранжев фонов цвят, който цели привличане на вниманието. 

За категория Оперативни обекти и дейности е избран зелен фонов цвят, който 

внушава безопасност. 

Проектирането на условните знаци е съобразено с отчетените предимства 

и недостатъци на разгледаните в предходната глава знакови системи. При 

проектирането на знаците е следван принципът те да бъдат опростени, но 

същевременно да бъдат асоциативни. Съблюдавано е едни и същи елементи в 

различни знаци да имат еднакви дебелини, дължини и еднакъв общ дизайн. 

Общият брой на проектираните знаци е 115 като разпределението по 

категории е следното:  
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 Бедствия - 46 бр.; 

 Инфраструктура - 33 бр.; 

 Служби за защита и защитна инфраструктура - 15 бр.; 

 Засегнати хора и инфраструктурни обекти - 7 бр.; 

 Оперативни обекти и дейности - 14 бр. 

Всяка категория условни знаци получава буквен код (табл. 5.2) 

Таблица 5.2. Кодиране на категориите условни знаци 

Категория на условните знаци Код 

Бедствия A 

Инфраструктура B 

Служби за защита и защитна инфраструктура C 

Засегнати хора и инфраструктурни обекти D 

Оперативни обекти и дейности E 

 

Всеки условен знак получава буквено-цифров код формиран от кода на 

категорията и поредния номер на знака. 

На фиг. 5.7 са представени всички проектирани знаци. За всеки знак се 

съдържа буквено-цифров код, графичен знак, кратко описание. 
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Фигура 5.7. Проект на знакова система за защита при бедствия 
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Представянето на обекти и явления с по-голяма тежест от останалите се 

постига чрез увеличаване на съответните им знаци 1.5 пъти. 

Възможно е и въвеждане на количествена характеристика към знаците чрез 

число, поставено в близост до знака и представено в цвета на категорията, от 

която е съответния знак. 

5.4 Комбинирани знаци 

За представяне на степента на засегнатост на елементи от 

инфраструктура и на служби за защита и защитна инфраструктура се 

извършва комбиниране на знаците от категория B и C със знаци D05, D06, D07 от 

категория D. При тази комбинация, знаците от категория D са с размери на 

страните намалени на 5.0 mm (фиг. 5.8) и се поставят в горния десен ъгъл на 

знаците от категории B и C. 

 

Фигура 5.8. Размери на знаци D05, D06, D07 в милиметри при комбинирането им 

със знаци от категории B и C 

Комбинирането на знаци от категория B (Инфраструктура) със знаци D05, 

D06, D07 от категория D (Засегнати хора и инфраструктурни обекти) е 

представено на фигура 5.9. 

Комбинирането на знаци от категория C (Служби за защита и защитна 

инфраструктура) със знаци D05, D06, D07 от категория D (Засегнати хора и 

инфраструктурни обекти) е представено на фигура 5.10. 
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Фигура 5.9. Знаци за представяне на степен на засегнатост на Инфраструктура 
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Фигура 5.10. Знаци за представяне на степен на засегнатост на Служби за защита и защитна 

инфраструктура 



Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи 
 

86 
 

Проектираната знакова система за защита при бедствия е приложена при 

експерименталното изработване на серия от карти, предвидени да бъдат включени 

в Плана за защита при бедствия на община Троян, както и при изработването на 

карта, подпомагаща обучение за действие при конкретна оперативна обстановка в 

община Елин Пелин. 
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6. Предложение за съдържание на картите 

към плановете за защита при бедствия, 
картографска визуализация и дизайн 

6.1 План за защита при бедствия на община (Община Троян) 

6.1.1 Въведение в плана 

Град Троян, област Ловеч се намира в Северна България, на разстояние 

160 км от София. Троян е общински център на 21 населени места с население от 

32 400 жители (към 2011 г.). Общата площ на общината е 893 кв. км. 

Въз основа на Закона за защита при бедствия (2006) е изработен План за 

защита при бедствия на Община Троян, който се въвежда в изпълнение при 

наличие на бедствие по заповед на кмета на Общината (Закона за защита при 

бедствия , 2006). 

Основните задачи на Плана са (План за защита при бедствия на Община 

Троян, 2008): 

 Анализ на възможните бедствия и аварии на територията на Община 

Троян; 

 Определяне и извършване на мерки за предотвратяване и намаляване на 

последиците от тях; 

 Определяне и извършване на мероприятия за защита на населението; 

 Създаване на организация за своевременно оповестяване и събиране на 

общинския щаб за координация при бедствия и аварии; 

 Незабавно информиране и оповестяване на населението, силите и 

средствата за създалата се обстановка; 

 Изграждане и поддържане в готовност на система за управление, 

наблюдение и контрол, информация и оповестяване на населението за 

опасности от бедствия и аварии; 

 Други. 

В зависимост от ролята на участниците в тези дейности, те имат нужда от 

специализирана географска информация, която да подпомогне техните конкретни 

действия. 

Физико-географската характеристика на общината (вкл. административни 

граници, хидрография, релеф), водностопанската характеристика на общината 
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(вкл. водоснабдяване, хидроенергийни обекти, язовири), транспортната 

характеристика на общината (вкл. пътна и железопътна инфраструктура) трябва 

да бъдат онагледени върху подробна карта на общината. Тази карта може да бъде 

използвана като картографска основа при съставянето на тематични карти към 

подробните плановете за защита при различни по вид бедствия. 

6.1.2 Вероятни бедствия 

Описаните в Плана за защита при бедствия на Община Троян (2008) като 

най-възможни бедствия на територията на общината са: 

 Земетресения – вероятни; 

 Наводнения – вероятни; 

 Снегонавявания и обледенявания – малко вероятни; 

 Свлачища и срутища – малко вероятни; 

 Масови горски и полски пожари – много вероятни; 

 Засушавания, градушки, гръмотевични и ветрови бури – малко вероятни; 

 Радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй‖ или трансграничен пренос на 

радиоактивни замърсявания – вероятни; 

 Промишлени аварии - вероятни. 

На базата на извършения анализ на възможните бедствия на територията 

на общината и предвид задължителните съгласно Закона за защита при бедствия 

(2006) части за земетресение, наводнение и радиационна авария, е установена 

целесъобразността за изработване на специализирани планове за (Плана за защита 

при бедствия на Община Троян, 2008): 

 Земетресения; 

 Наводнения; 

 Пожари; 

 Промишлени аварии; 

 Радиационни аварии. 

6.2 Картографска основа към плана за защита при бедствия 

Участниците, в случай на бедствие, в дейностите по превенция, защита и 

възстановяване се нуждаят от специализирана географска информация и 

тематични карти, които да подпомогнат техните действия. Към този момент, 

голяма част от картите, които са включени към плановете за защита при бедствия 

на различните общини се различават по: източници на информация, мащаб, ниво 
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на детайлност, точност, съдържание, знакова и цветова система. С цел 

подпомагане на стратегията за защита при бедствия е необходимо картографската 

основа към плановете в различните общини, както и тематичните карти към 

специализираните планове, които са базирани на тази основа, да бъдат създадени 

по единен подход. 

6.2.1 Изисквания към картите към плановете за защита при 

бедствия 

При разработване на план за защита при бедствия на общинско ниво е 

необходимо картографската основа да осигурява възможност за изследване и 

оценка на общинската инфраструктура: 

 географско положение, граници и големина на общината; 

  природни условия: 

 релеф; 

 водни ресурси; 

 техническа инфраструктура: 

 транспортна система: 

- инфраструктурни обекти, имащи стратегическо значение за цялата 

страна, 

- пътища от националната пътна мрежа; 

 хидротехнически съоръжения. 

Създадената картографска основа трябва да подпомага изготвянето на 

оценка на обектите, потенциални източници на заплаха за територията на 

общината, включително и на съоръжения и обекти, намиращи се на територията 

на съседни общини. 

Визуализацията на картографските елементи трябва да осигурява лесна 

читаемост на картното съдържание и възможност за добавяне на специално 

съдържание – обекти, текстове, графики и др. 

6.2.2 Определяне на елементите на съдържанието, картографска 

визуализация и дизайн на основните карти на общините към плановете 

за защита при бедствия 

За да бъдат изпълнени изискванията от т. 6.2.1 и за да бъде основната карта 

на общината полезна за потребителите, е необходимо тя да съдържа следните 

елементи: 

 Хидрография: 

 реки, езера, язовири; 

 Релеф: 
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 хоризонтали 

 светлосенки; 

 Населени места: 

 класификация според: 

- нивото в административното деление според Единен класификатор на 

административно-териториалните и териториалните единици 

(ЕКАТТЕ) 

- типа (град, село) според ЕКАТТЕ 

 наименование според ЕКАТТЕ; 

 Железопътна мрежа: 

 ж.п. линии 

- еднопътни, многопътни жп линии 

- нормални железопътни линии; теснолинейки; 

 Пътна мрежа: 

 автомагистрали, пътища I клас, пътища II клас, пътища III клас, общински 

пътища, пътища с нетрайна настилка, улици 

 номер на пътя; 

 Транспортни обекти: 

 летища 

 пристанища 

 ж.п. гари / спирки 

 автогари 

 тунели 

 мостове / виадукти; 

 Телекомуникационни съоръжения: 

 телевизионни кули 

 радио кули 

 трансформатори 

 ретранслатори 

 клетки на мобилни оператори; 

 Обекти на енергетиката: 

 ядрена електрическа централа 

 електроцентрали; 

 Обекти, работещи с опасни материали: 

 промишлени предприятия 

 складове за опасни материали; 

 Хидротехнически съоръжения: 

 канали 
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 язовирни стени, тип на язовирните стени; 

 

 Служби за защита: 

 болницa 

 поликлиникa 

 полицейско управление 

 гранично полицейско управление 

 управление "Пожарна безопасност и защита на населението" 

 регионално подразделение на БЧК 

 планинска спасителна служба 

 водно спасителна служба; 

 Съоръжения и ресурси за защита при бедствия: 

 сгради за настаняване при бедствия 

 хеликоптерни площадки; 

 Държавни и административни граници: 

 държавна граница 

 граници на административни единици от първи ред 

 граници на административни единици от втори ред; 

 Гори; 

 Други. 

Върху картите към плановете за защита при бедствия е необходимо да 

бъдат нанесени основните реки и техните основни притоци, основните канали, 

езера и всички язовири. Тези хидрографски обекти се използват за оценка на 

риска от наводнения от речни разливи, както и оценка на риска от наводнения 

поради разрушаване на язовирна стена. От друга страна хидрографските обекти 

могат да бъдат потенциален източник на вода при гасене на горски и полски 

пожари. 

При визуализацията на релефа е добре да се комбинират два метода – 

изобразяване с изолинии (хоризонтали) и изобразяване със светлосенки, при 

което ще бъдат изпълнени изискванията за измеримост и нагледност. 

Визуализацията на релефа чрез хоризонтали осигурява неговата измеримост. 

Хоризонталите дават възможност за точно определяне по картата на абсолютната 

надморска височина на точки от земната повърхност, на относителна височина 

между точки, на ъгъл на наклона на склоновете, разчленение на релефните форми. 

Основното сечение на релефа трябва да бъде съобразено с конкретните 

особености на терена на съответната община, за която се изработва картата към 

плана за защита при бедствия. То трябва да бъде така подбрано, че изобразените 

хоризонтали да осигуряват достатъчно точно определянето на посочените по-горе 

характеристики, но същевременно да не натоварват съдържанието на картата и да 
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не пречат на нейната читаемост. За повишаване нагледността на хоризонталите е 

добре да се използва съчетаването им със светлосенки на релефа. Така 

възможностите за точни измервания на релефните форми, които предоставят 

хоризонталите, се съчетават с изключителната нагледност на светлосенките. 

Необходимо е да бъдат нанесени всички градове и села, изобразени с 

техните контури, както и основните квартали на градовете. В някои райони на 

страната, селата са разсредоточени в множество махали. Необходимо е в тези 

случаи да бъдат изобразени и основните махали. Надписването на 

наименованията на населените места, както и тяхната класификацията трябва да 

се извършва по ―Единен класификатор на административно-териториалните и 

териториалните единици в Република България‖, създаден и поддържан от 

Националния статистически институт, съвместно с Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството. 

Категоризацията на пътищата от републиканската пътна мрежа 

(автомагистрали, пътища първи, втори и трети клас) трябва да се извършва 

съгласно Решение на МС (2004) за утвърждаване на списък на републиканските 

пътища. Необходимо е изобразяването на автомагистралите, пътищата I, II и III 

клас, тъй като те осигуряват транспортни връзки от национално значение. 

Общинските пътища осигуряват транспортни връзки от местно значение и са 

свързани с републиканските пътища или с улиците. Почвените пътища са от 

изключителна важност за реагиране при възникване на бедствия, напр. при гасене 

на горски и полски пожари, както и при други дейности, свързани с превенцията и 

защитата. 

Чрез изобразяване на административните граници освен, че се определя 

териториалният обхват на общината, за която се разработва плана за защита при 

бедствия, ясно се представя взаимоположението на общината със съседните 

общини, с които да се взаимодейства при извършване на защита при настъпване 

на бедствие. 

Изобразяването на гори върху картите към плановете за защита при 

бедствия е препоръчително. То спомага определянето на риска от пожари и 

потенциално застрашените райони от горски пожари. 

Препоръчително е изобразяването върху картите на обекти от 

стратегическо значение за общината, обекти за евакуация на населението при 

бедствия, обекти, при които би могло да има струпване на много хора, обекти, от 

които се извършва оповестяване на населението при настъпване на бедствие и 

други важни обекти за общината. Такива обекти са болници, общински 

администрации, училища, манастири, църкви, стадиони и др. 
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При цялостната визуализацията на елементите от съдържанието на картата 

е необходимо да се съблюдава картографската основа да осигурява лесна 

читаемост на картното съдържание, асоциативност на изобразените елементите с 

реалните обекти, да позволява тя да бъде използвана от широк кръг потребители, 

като същевременно е достатъчно олекотена, за да дава възможност за добавяне на 

специално съдържание, свързано с плана за защита при бедствия – обекти, 

текстове, графики и др. 

Картите към плановете за защита при бедствия на всички общини трябва 

да бъдат изработени в единна координатна система - приетата за страната 

координата система. Както картите към плановете така и всички данни, които 

постъпват в и от различни служби и ведомства като Министерство на околната 

среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на 

вътрешните работи, областни и общински администрации, земеделски стопанства 

и фирми, следва да бъдат отнесени към единна координатна система, да бъдат 

стандартизирани и хармонизирани, с цел осигуряване бързо пространствено 

локализиране на територии, засегнати от бедствия, както и да се подпомогне 

изготвянето на оценка на рисковете и съставянето на плановете за спасителни 

действия. 

При наличие на Единна база данни за защита при бедствия, данните 

необходими за съставяне на картите към плановете за защита при бедствия следва 

да бъдат взети от нея. 

За целите на настоящата разработка е изработена карта на Община Троян 

(фиг.6.1) съгласно определените по-горе елементи на съдържанието на основните 

карти на общините към плановете за защита при бедствия, като са използвани 

условните знаци, предложени в глава 5. 

 

Фигура 6.1. Карта на Община Троян към основния план за защита при бедствия 

(фрагмент) 
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Картата на Община Троян в настоящата разработка е изработена в UTM 

(Universal Transverse Mercator) проекция. UTM е конформна напречна 

цилиндрична проекция, при която елипсоидът е разделен на 60 зони с ширина на 

всяка зона 6°. Картографираната територия попада изцяло в зона 35. 

Върху картата на Община Троян е нанесена географска мрежа. Паралелите 

и меридианите са изобразени през 2' и са представени в син цвят. 

Линиите, представящи паралелите и меридианите са използвани като 

основа за мрежа за целеуказване с надписани редове (1, 2, 3 и т.н.) и колони (A, B, 

C и т.н.). Географската мрежа в съчетание с мрежата за целеуказване улеснява 

бързото и еднозначно локализиране на възникнала извънредна ситуация и 

подпомага оперативната работа на службите и лицата, включени в дейностите за 

ранно предупреждение и защита при бедствия.  

Мащабът е един от най-важните компоненти на картата и е определен в 

началото на процеса на проектиране на картата. Определеният мащаб за картата 

на Община Троян е 1:50 000. Върху картата е представен както числен, така и 

линеен мащаб. 

Общият изглед на картата на Община Троян към Основния план за защита 

при бедствия е представен в Приложение 1 - Общ изглед на карта на Община 

Троян към общия план за защита при бедствия, а фрагмент от нея – в Приложение 

2 - Фрагмент от карта на Община Троян към общия план за защита при бедствия. 

Освен полето на картното съдържание, картата включва и две 

допълнителни полета. В първото поле е предвидено да се поставя 

специализирана информация към плановете във вид на текст, таблици и 

графики. Конкретно за основната карта на Община Троян към общия план за 

защита при бедствия, в това поле са включени следните таблици: 

 Справка за броя и гъстотата на населението в Община Троян по населени 

места (съгласно Плана) – таблица 6.3 

 Разчет за три дни за нуждите от първа необходимост от храна и вода 

(съгласно Плана) – таблица 6.4 

Второто поле с основна информация е предвидено да включва 

елементите посочени в таблица 6.1. 
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Таблица 6.1. Елементи в полето с основна информация 

 

Елемент Описание/Пример 

Заглавие Наименование на картата (фиг. 6.2) 

Шрифт: Arial Bold 10 mm  

Подзаглавие Наименование на специалния план / Пояснение (фиг. 6.2) 

Шрифт: Arial Bold 6 mm  

Локализираща 

карта 

Карта, върху която е повдигнат обхвата на настоящата 

карта (фиг. 6.2) 

Легенда Знаци от общогеографската основа (фиг. 6.3) 

Шрифт на описанията на знаците: Arial Narrow 3.5 mm  

Специални знаци за защита при бедствия (фиг. 6.4) 

Шрифт на описанията на знаците: Arial Narrow 3.5 mm  

Мащаб Числов мащаб (фиг. 6.5) 

Шрифт: Arial 7 mm 

Линеен мащаб (фиг. 6.5) 

Основно сечение на 

релефа 

Надпис с шрифт Arial Italic 4 mm (фиг. 6.5) 

Координатна 

система 

Име на координатната система (фиг. 6.5) 

Шрифт: Arial Bold 4 mm; Arial 4 mm 

Източник на данни Име на организациите, предоставили данни (фиг. 6.5) 

Шрифт: Arial Bold 4 mm; Arial 4 mm 

Изработил Име на организацията или лицето/лицата, изработили 

картата (фиг. 6.5) 

Шрифт: Arial Bold 4 mm; Arial 4 mm 

Дата Дата на изработване на картата (фиг. 6.5) 

Шрифт: Arial Bold 4 mm; Arial 4 mm 

 

Взаимното разположение на основните елементи на картата е представено 

в компоновъчния макет на картата, показан в Приложение 3 – Компоновъчен 

макет на карта на Община Троян към общия план за защита при бедствия. 
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Фигура 6.2. Част от елементите в полето с основна информация от картата на 

община Троян – заглавие, подзаглавие, локализираща карта 
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Фигура 6.3. Част от легендата в полето с основна информация от картата на 

община Троян – знаци от общогеографската основа 
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Фигура 6.4. Част от легендата в полето с основна информация от картата на 

община Троян – специални знаци за защита при бедствия (Инфраструктура; 

Служби за защита и защитна инфраструктура) 
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Фигура 6.5. Част от елементите в полето с основна информация – мащаб, 

основно сечение на релефа, координатна система, източник на данни, изработил, 

дата 

Картата е предвидена да бъде включена в Общия план за защита при 

бедствия на Община Троян, както и да бъде използвана за основа при 
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изработването на тематични карти към специализираните планове за защита при 

различни по вид бедствия. 

6.2.3 Определяне на елементите на съдържанието, картографска 

визуализация и дизайн на основните карти на градовете към плановете за 

защита при бедствия 

За да бъде основната карта на града - общински център полезна за 

потребителите, е необходимо тя да съдържа следните елементи: 

 Хидрография: 

 реки, езера, язовири; 

 Релеф: 

 хоризонтали; 

 Зони в населени места: 

 жилищни 

 нежилищни 

 паркове; 

 Железопътна мрежа: 

 ж.п. линии 

- еднопътни, многопътни жп линии 

- нормални железопътни линии, теснолинейки; 

 Пътна мрежа : 

 улици; 

 Транспортни обекти: 

 летища 

 пристанища 

 ж.п. гари / спирки 

 автогари 

 входове на метростанции 

 мостове 

 тунели; 

 Държавни учреждения: 

 парламент 

 президентство 

 министерски съвет 

 министерства и техните поделения 

 агенции 

 областни администрации 

 общински администрации 
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 кметства; 

 Научни учреждения: 

 научни институти; 

 Учебни заведения: 

 университети 

 училища 

 детски градини; 

 Обекти за настаняване: 

 хотели 

 почивни станции; 

 Обекти за култура, развлечения и спорт: 

 театри 

 кина 

 зали 

 стадиони; 

 Сгради с масово пребиваване на хора: 

 търговски центрове 

 офис сгради; 

 Телекомуникационни съоръжения: 

 телевизионни кули 

 радио кули 

 трансформатори 

 ретранслатори 

 клетки на мобилни оператори; 

 Обекти на енергетиката: 

 ядрена електрическа централа 

 електроцентрали 

 електроподстанции; 

 Промишлени обекти: 

 промишлени предприятия 

 предприятия, работещи с опасни материали 

 складове за радиоактивни материали 

 складове за взривни материали 

 складове за химически и отровни материали 

 складове за газ и петролни продукти 

 други складове за опасни материали; 

 Хидротехнически съоръжения: 

 язовирни стени; 
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 Служби за защита: 

 болницa 

 поликлиникa 

 полицейско управление 

 гранично полицейско управление 

 управление "Пожарна безопасност и защита на населението" 

 регионално подразделение на БЧК 

 планинска спасителна служба 

 водно спасителна служба; 

 Съоръжения и ресурси за защита при бедствия: 

 складови бази 

 сгради за настаняване при бедствия 

 хеликоптерни площадки; 

 Гори; 

 Други. 

За целите на настоящата разработка е изработена карта на град Троян (фиг. 

6.6), съгласно определените по-горе елементи на съдържанието на основните 

карти на градовете към плановете за защита при бедствия, като са използвани 

условните знаци, предложени в глава 5. 

Общият изглед на картата на град Троян към Основния план за защита при 

бедствия е представен в Приложение 4 - Общ изглед на карта на град Троян към 

основния план за защита при бедствия, а фрагмент от нея – в Приложение 5 - 

Фрагмент от карта на град Троян към основния план за защита при бедствия. 

Картата на град Троян в настоящата разработка е изработена в UTM 

проекция. 

На картата на град Троян е нанесена географска мрежа. Паралелите и 

меридианите са изобразени през 2' и са представени в син цвят. 

Линиите, представящи паралелите и меридианите са използвани като 

основа за мрежа за целеуказване с надписани редове (1, 2, 3 и т.н.) и колони (A, B, 

C и т.н). 

Определеният мащаб за картата на град Троян е 1:10 000. Върху картата е 

представен както числен, така и линеен мащаб. 

Освен полето на картното съдържание, картата включва и две 

допълнителни полета. В първото поле е предвидено да се поставя 

специализирана информация към плановете във вид на текст, таблици и 
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графики. Конкретно за картата на град Троян в това поле са включени следните 

таблици: 

 Списък на места, подходящи за временно настаняване (съгласно Плана) – 

таблица 6.17; 

 Списък на лечебните и социални заведения на територията на град Троян 

(съгласно Плана) – таблица 6.18; 

 Списък на учебните и детски заведения на територията на град Троян с 

данни за наименованието на учебните заведения; населено място, адрес 

(съгласно Плана) – таблица 6.19; 

 Справка за броя и гъстотата на населението в град Троян (съгласно Плана) 

– таблица 15; 

 Разчет за три дни за нуждите от първа необходимост от храна и вода 

(съгласно Плана) – таблица 6.16. 

 Второто поле с основна информация е предвидено да включва елементите 

посочени в таблица 6.2. 

 

Фигура 6.6. Карта на град Троян към основния план за защита при бедствия 

(фрагмент) 

Взаимното разположение на основните елементи на картата е представено 

в компоновъчния макет на картата, показан в Приложение 6 - Компоновъчен 

макет на карта на град Троян към общия план за защита при бедствия. 
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Таблица 6.2. Елементи в полето с основна информация 

 

Елемент Описание/Пример 

Заглавие Наименование на картата  

Шрифт: Arial Bold 10 mm  

Подзаглавие Наименование на специалния план / Пояснение  

Шрифт: Arial Bold 6 mm  

Локализираща 

карта 

Карта, върху която е повдигнат обхвата на общината, за 

плана на която се изработва настоящата карта  

Легенда Знаци от общо-географската основа (фиг. 6.7) 

Шрифт на описанията на знаците: Arial Narrow 3.5 mm  

Специални знаци за защита при бедствия (фиг. 6.8, 6.9) 

Шрифт на описанията на знаците: Arial Narrow 3.5 mm  

Мащаб Числов мащаб  

Шрифт: Arial 7 mm 

Линеен мащаб  

Основно сечение на 

релефа 

Надпис с шрифт Arial Italic 4 mm  

Координатна 

система 

Наименование на координатната система 

Шрифт: Arial Bold 4 mm; Arial 4 mm 

Източник на данни Име на организациите, предоставили данни  

Шрифт: Arial Bold 4 mm; Arial 4 mm 

Изработил Име на организацията или лицето/лицата, изработили 

картата  

Шрифт: Arial Bold 4 mm; Arial 4 mm 

Дата Дата на изработване на картата  

Шрифт: Arial Bold 4 mm; Arial 4 mm 
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Фигура 6.7. Част от легендата в полето с основна информация от картата на 

град Троян – знаци от общо-географската основа 
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Фигура 6.8. Част от легендата в полето с основна информация от картата на 

град Троян – специални знаци за защита при бедствия (Инфраструктура) 
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Фигура 6.9. Част от легендата в полето с основна информация от картата на 

град Троян – специални знаци за защита при бедствия (Служби за защита и 

защитна инфраструктура) 

Картата е предвидена да бъде включена в Общия план за защита при 

бедствия на Община Троян, както и да бъде използвана за основа при 

изработването на тематични карти към специализираните планове за защита при 

различни по вид бедствия. 

6.3 Съдържание, картографска визуализация и дизайн при 

изработването на карти към специализирани планове за 

защита при бедствия 

Предвид извършения анализ на възможните бедствия на територията на 

общината (План за защита при бедствия на Община Троян, 2008) и 

задължителните съгласно Закона за защита при бедствия части, Планът за защита 

при бедствия на Община Троян съдържа следните специализирани планове: План 

за защита при земетресения, План за защита при наводнения, План за защита при 

пожари, План за защита при промишлени аварии, План за защита при 

радиационни аварии. С цел обезпечаване нуждите от картографска информация 

при извършване на дейностите, дефинирани в тези планове, са изработени серия 

от карти, базиращи се на новосъздадените карти на Община Троян и град Троян. 
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6.3.1 План за защита при земетресения 

Съгласно Плана за защита при земетресения на Община Троян (2008), за 

извършване на мерки за намаляване на последиците от земетресения, е 

необходимо да се извърши експертиза на състоянието на критичните и 

потенциално опасни обекти и съоръжения от секторите Транспорт, Енергетика, 

Водни системи, Осигуряване с хранителни продукти, Здравеопазване, както и на 

обекти с опасност от изтичане на промишлени отровни вещества (ПОВ). 

Съгласно Плана за защита при земетресения на Община Троян (2008), при 

възникване на земетресение, спасителните работи трябва да започнат с оказване 

на помощ и взаимопомощ от оцелели и леко пострадали граждани и основните 

части на Единната спасителна система. Спасителните дейности трябва да се 

провеждат с цел своевременно извеждане на затрупаните, оказване на първа 

медицинска помощ и организирането на временното извеждане, настаняване и 

изхранване на останалото без подслон население. 

В Плана (2008) са описани дейностите за възстановяване / изграждане на 

съоръжения. 

За подпомагане дейностите по защита и възстановяване от земетресение са 

изработени две карти към Плана за защита при земетресения на Община Троян – 

карта на Община Троян за защита при земетресения и карта на град Троян за 

защита при земетресения. 

6.3.1.1 Карта на Община Троян за защита при земетресения 

Върху картата на Община Троян за защита при земетресения (фиг. 6.10) са 

изобразени, определените в Плана (2008) критични и потенциално опасни обекти 

и съоръжения: 

 Сектор Транспорт – железопътна и пътна инфраструктура; 

 Сектор Енергетика – електроцентрали, бензиностанции; 

 Сектор Водни системи– язовири; 

 Сектор Здравеопазване – болници; 

 Обекти, работещи с опасни материали. 
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Фигура 6.10. Карта на Община Троян за защита при земетресения (фрагмент) 

В полето със специализирана информация са представени: 

 Списък на места, подходящи за временно настаняване с данни за: 

наименование на мястото; местоположение; брой места; брой налични 

дюшеци; брой неналични дюшеци (съгласно Плана) – таблица 6.5; 

 Списък на лечебните и социални заведения на територията на Община 

Троян с данни за: наименованието на заведението; населено място; леглова 

база/капацитет (съгласно Плана) – таблица 6.6; 

 Списък на учебните и детски заведения на територията на Община Троян с 

данни за наименованието на учебните заведения; населено място, адрес 

(съгласно Плана)– таблица 6.7. 

Общият изглед на картата на Община Троян за защита при земетресения е 

представен в Приложение 7 - Общ изглед на карта на Община Троян към плана за 

защита при земетресения, а фрагмент от нея- в Приложение 8 - Фрагмент от карта 

на Община Троян към плана за защита при земетресения. 

6.3.1.2 Карта на град Троян за защита при земетресения 

Върху картата на град Троян за защита при земетресения (фиг. 6.11) са 

изобразени, определените в Плана (2008) критични и потенциално опасни обекти 

и съоръжения: 

 Сектор Транспорт – железопътна и пътна инфраструктура; 

 Сектор Енергетика – електроцентрали, подстанция, бензиностанции; 

 Сектор Водни системи - язовири; 

 Сектор Осигуряване с хранителни продукти – хлебозавод; 
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 Сектор Здравеопазване – болници и поликлиники; 

 Обекти, работещи с опасни материали. 

 

Фигура 6.11. Карта на град Троян за защита при земетресения (фрагмент) 

В полето със специализирана информация са представени: 

 Списък на места, подходящи за временно настаняване с данни за: 

наименование на мястото; местоположение; брой места; брой налични 

дюшеци; брой неналични дюшеци (съгласно Плана) – таблица 6.17; 

 Списък на лечебните и социални заведения на територията на град Троян с 

данни за: наименованието на заведението; населено място; леглова база / 

капацитет (съгласно Плана) – таблица 6.18; 

 Списък на учебните и детски заведения на територията на град Троян с 

данни за наименованието на учебните заведения; населено място, адрес 

(съгласно Плана) – таблица 6.19; 

 Списък на потенциално опасните обекти на територията на град Троян с 

данни за населеното място; наименование на обекта; наименование на 

веществото; налично количество; клас на опасността - пожароопасно, 

токсично, взривоопасно (съгласно Плана) – таблица 6.23; 

 Списък на газостанции на територията на град Троян с данни за населеното 

място; наименование на обекта; наименование на веществото; складови 

емкости; клас на опасността - взривоопасно, пожароопасно (съгласно 

Плана) – таблица 6.24; 

 Списък на бензиностанции на територията на град Троян с данни за 

населеното място; наименование на обекта; наименование  на веществото; 
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складови емкости; клас на опасността - взривоопасно, пожароопасно 

(съгласно Плана) – таблица 6.25. 

Общият изглед на картата на град Троян за защита при земетресения е 

представен в Приложение 9 - Общ изглед на карта на град Троян към плана за 

защита при земетресения, а фрагмент от нея - в Приложение 10 - Фрагмент от 

карта на град Троян към плана за защита при земетресения. 

6.3.2 План за защита при наводнения 

На територията на община Троян е възможно настъпването на наводнения 

при обилни или продължителни валежи и при интензивно топене на снеговете по 

поречието на реките Бели Осъм, Черни Осъм, Осъм, Видима и всички по-малки 

реки и дерета. Наводнение може да настъпи в резултат на преливане водите при 

пълно или частично разрушаване на язовирните стени. На територията на 

общината има 5 потенциално опасни язовира: (План за защита при бедствия на 

Община Троян, 2008). 

Изработени са две карти към Плана за защита при наводнения на Община 

Троян - карта на Община Троян за защита при наводнения и карта на град Троян 

за защита при наводнения. 

6.3.2.1 Карта на Община Троян за защита при наводнения 

При изработването на картата на Община Троян за защита при наводнения 

(фиг. 6.12) най-съществено е представянето на определените в Плана критични и 

потенциално опасни обекти и съоръжения. Това са: 

 Язовири на територията на общината; 

За всеки един от тях е посочена информация за обем; височина на стената; 

дължина на стената (фиг. 6.13). 

 Основни реки. 
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Фигура 6.12. Карта на Община Троян за защита при наводнения (фрагмент) 

 

Фигура 6.13. Информация за наименование на язовир; обем на язовир; височина 

на стената; дължина на стената 

В полето със специализирана информация са представени: 

 Списък на места, подходящи за временно настаняване с данни за: 

наименование на мястото; местоположение; брой места; брой налични 

дюшеци; брой неналични дюшеци (съгласно Плана) – таблица 6.5; 

 Списък на лечебните и социални заведения на територията на Община 

Троян с данни за: наименованието на заведението; населено място; леглова 

база / капацитет (съгласно Плана) – таблица 6.6; 

 Справка за язовирите на територията на Община Троян е с данни за: 

наименование; населено място; площ; обем; собственост; състояние – 

добро / лошо; опасност – потенциално опасен / безопасен (съгласно Плана) 

– таблица 6.8; 

 Информация за основните реки (таблица 6.9) за: 

 Среден годишен отток (отнесен към населено място); 

 Месеци на пълноводие; 

 Месеци на маловодие. 
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Общият изглед на картата на Община Троян за защита при наводнения е 

представен в Приложение 11 - Общ изглед на карта на Община Троян към плана 

за защита при наводнения, а фрагмент от нея - в Приложение 12 - Фрагмент от 

карта на Община Троян към плана за защита при наводнения. 

6.3.2.2 Карта на град Троян за защита при наводнения 

За картата на град Троян за защита при наводнения (фиг. 6.14) най-

съществено е представянето на определените в Плана критични и потенциално 

опасни обекти и съоръжения. Това са: 

 Язовири в непосредствена близост до град Троян; 

За всеки един от тях е посочена информация за наименование; обем; 

височина на стената; дължина на стената. 

 Основни реки. 

 

Фигура 6.14. Карта на град Троян за защита при наводнения (фрагмент) 

В полето със специализирана информация са представени: 

 Списък на места, подходящи за временно настаняване с данни за: 

наименование на мястото; местоположение; брой места; брой налични 

дюшеци; брой неналични дюшеци (съгласно Плана) – таблица 6.17; 

 Списък на лечебните и социални заведения на територията на град Троян с 

данни за: наименованието на заведението; населено място; леглова база / 

капацитет (съгласно Плана) – таблица 6.18; 

 Списък на учебните и детски заведения на територията на град Троян с 

данни за наименованието на учебните заведения; населено място, адрес 

(съгласно Плана) – таблица 6.19; 
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 Справка за язовирите на територията на град Троян с данни за: 

наименование; населено място; площ; обем; собственост; състояние – 

добро/лошо; опасност – потенциално опасен / безопасен (съгласно Плана) – 

таблица 6.20; 

 Информация за основните реки (таблица 6.21) за: 

 Среден годишен отток (отнесен към населено място); 

 Месеци на пълноводие; 

 Месеци на маловодие. 

Общият изглед на картата на град Троян за защита при наводнения е 

представен в Приложение 13 - Общ изглед на карта на град Троян към плана за 

защита при наводнения, а фрагмент от нея - в Приложение 14 - Фрагмент от карта 

на град Троян към плана за защита при наводнения. 

Частта "Наводнение" от плановете за защита при бедствия се изготвя, като 

се съобразява и с плановете за управление на риска от наводнения, разработени 

при условията и по реда на Закона за водите (Закон за защита при бедствия, 2006). 

Според Закона за защита при бедствия (2006), с цел подпомагане 

дейностите по подготовка, превенция и защита, в тази част трябва да бъдат 

включени карти на риска от наводнение, които са част от Плановете за 

управление на риска от наводнения, разработени съгласно Директива 2007/60/EC. 

6.3.3 План за защита при пожари 

6.3.3.1 Карта на Община Троян за защита при пожари 

С цел подпомагане на дейностите, дефинирани в Плана за защита при 

пожари е изработена карта на Община Троян за защита при пожари (фиг. 6.15), 

върху която е отразена степента на пожарната опасност. Използвана е както 

основната карта на общината, така и карти на противопожарните мероприятия за 

територията на Държавно лесничейство „Троян‖ и Държавно лесничейство 

„Борима‖, област Ловеч в М 1:25 000, изработени от „Агролеспроект‖ ЕООД. 

Картите покриват териториите на горскостопански участъци „Осъм‖, „Балкан’, 

„Коман‖ (Държавно лесничейство „Троян‖), „Топля‖ и „Урсел‖ (Държавно 

лесничейство „Борима‖). Картите са изработени съгласно общите условия за 

изготвяне на лесоустройствени карти, използвайки регламентирани условни 

знаци. 



6. Предложение за съдържание на картите към плановете за защита при бедствия ... 
 

115 
 

 

Фигура 6.15. Карта на Община Троян за защита при пожари (фрагмент) 

Върху картата на Община Троян за защита при пожари са оцветени всички 

насаждения и голи площи с растителна покривка според класа на пожарна 

опасност, съгласно картите на противопожарните мероприятия. Класовете на 

пожарна опасност са 5: I – много висока, II - висока, III - средна, IV - ниска, V – 

много ниска –фиг. 6.16. Класът се определят съобразно вида на насажденията, 

височината, гъстотата, височината на тревната покривка (ако има такава), подлеса 

(ако има такъв от видовете драка, трънка, шипка, хвойна, птиче грозде и др.), 

мъртвия материал на земята (клони). При определянето на класа на пожарна 

опасност на незалесени площи с тревна и / или храстова покривка се взимат 

предвид гъстотата и височината на растителната покривка (Наредба № 6, 2004). 

 

Фигура 6.16. Класове на пожарна опасност 

Нанесени са почвени пътища, места за паркиране на противопожарни 

автомобили; управление „Пожарна безопасност и защита на населението‖; 

площадки за хеликоптери за нуждите на борбата с пожари (диаметър най-малко 

45 m, всички обекти на разстояние до 320 m от площадката, трябва да бъдат с 

височина H<L/7, където L е отстоянието от площадката); водоеми за зареждане на 

противопожарни автоцистерни; площадки към водоеми за зареждане на 
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противопожарни автоцистерни (размери 12x12 m, денивелация от водното ниво 

до мястото, където е разположена автоцистерната – не повече от 5 m); депа за 

противопожарен инвентар с информация за наличното оборудване – фиг. 6.17. 

Представена е информация за наименованията на язовирите, техния обем, 

височина и дължина на стената. 

 

 

Фигура 6.17. Част от легендата на картата на Община Троян за защита при 

пожари 

В полето със специализирана информация са представени: 

 Списък на места, подходящи за временно настаняване с данни за: 

наименование на мястото; местоположение; брой места; брой налични 

дюшеци; брой неналични дюшеци (съгласно Плана) – таблица 6.5; 

 Списък на лечебните и социални заведения на територията на Община 

Троян с данни за: наименованието на заведението; населено място; леглова 

база / капацитет (съгласно Плана) – таблица 6.6; 

 Наличен инвентар на противопожарните табла по селата на територията на 

ДЛ – Троян с данни за: населено място, наличен инвентар вкл. лопати, 

мотики, гребла, тупалки (съгласно Плана) – таблица 6.10; 

 Списък на доброволни гасачески групи по кметства с данни за: 

наименование на формированието; местонахождение; личен състав; лице 

за контакт (съгласно Плана) – таблица 6.11. 

Общият изглед на картата на Община Троян за защита при пожари е 

представен в Приложение 15 - Общ изглед на карта на Община Троян към плана 

за защита при пожари, а фрагмент от нея - в Приложение 16 - Фрагмент от карта 

на Община Троян към плана за защита при пожари. 
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6.3.3.2 Карта на град Троян за защита при пожари 

С цел подпомагане на дейностите по защита при пожари на територията на 

град Троян е изработена карта на град Троян за защита при пожари (фиг. 6.18). 

Върху картата са изобразени, потенциално опасни обекти и съоръжения: 

бензиностанции и газостанции; предприятия, работещи с опасни материали. 

Представени са водоеми за зареждане на противопожарни автоцистерни; 

площадки към водоеми за зареждане на противопожарни автоцистерни; депа за 

противопожарен инвентар. 

 

 

Фигура 6.18. Карта на град Троян за защита при пожари (фрагмент) 

В полето със специализирана информация са представени: 

 Списък на места, подходящи за временно настаняване с данни за: 

наименование на мястото; местоположение; брой места; брой налични 

дюшеци; брой неналични дюшеци (съгласно Плана) – таблица 6.17; 

 Списък на лечебните и социални заведения на територията на град Троян с 

данни за: наименованието на заведението; населено място; леглова 

база/капацитет (съгласно Плана) – таблица 6.18; 

 Списък на доброволни гасачески групи по кметства с данни за: 

наименование на формированието; местонахождение; личен състав; лице 

за контакт (съгласно Плана) – таблица 6.22; 

Общият изглед на картата на град Троян за защита при пожари е 

представен в Приложение 17 - Общ изглед на карта на град Троян към плана за 

защита при пожари, а фрагмент от нея - в Приложение 18 - Фрагмент от карта на 

град Троян към плана за защита при пожари. 
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6.3.4 План за защита при промишлени аварии 

Съгласно Плана за защита при промишлени аварии на Община Троян, на 

територията на общината са възможни: аварии с изтичане на амоняк; авария с 

изтичане на хлор; други промишлени аварии. За подпомагане дейностите, 

дефинирани в Плана за защита при промишлени аварии са изработени: карта на 

Община Троян за защита при промишлени аварии и карта на град Троян за защита 

при промишлени аварии. 

6.3.4.1 Карта на Община Троян за защита при промишлени 

аварии 

Върху картата на Община Троян за защита при промишлени аварии (фиг. 

6.19) са представени предприятия, работещи с опасни материали; хлораторни 

станции; складове за химически и отровни материали; бензиностанции и 

газостанции и складове за газ и петролни продукти. 

В полето със специализирана информация са представени: 

 Списък на места, подходящи за временно настаняване с данни за: 

наименование на мястото; местоположение; брой места; брой налични 

дюшеци; брой неналични дюшеци (съгласно Плана) – таблица 6.5; 

 Списък на лечебните и социални заведения на територията на Община 

Троян с данни за: наименованието на заведението; населено място; леглова 

база / капацитет (съгласно Плана) – таблица 6.6; 

 Списък на потенциално опасните обекти на територията на Община Троян 

с данни за населеното място; наименование на обекта; наименование на 

веществото; налично количество; клас на опасността: пожароопасно, 

токсично, взривоопасно (съгласно Плана) – таблица 6.12; 

 Списък на газостанции на територията на Община Троян с данни за 

населеното място; наименование на обекта; наименование на веществото; 

складови емкости; клас на опасността - взривоопасно, пожароопасно 

(съгласно Плана)  – таблица 6.13; 

 Списък на бензиностанции на територията на Община Троян с данни за 

населеното място; наименование на обекта; наименование на веществото; 

складови емкости; клас на опасността - взривоопасно, пожароопасно 

(съгласно Плана) – таблица 6.14. 
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Фигура 6.19. Карта на Община Троян за защита при промишлени аварии 

(фрагмент) 

Общият изглед на картата на Община Троян за защита при промишлени 

аварии е представен в Приложение 19 - Общ изглед на карта на Община Троян 

към плана за защита при промишлени аварии, а фрагмент от нея - в Приложение 

20 - Фрагмент от карта на Община Троян към плана за защита при промишлени 

аварии. 

6.3.4.2 Карта на град Троян за защита при промишлени 

аварии 

Върху картата на град Троян за защита при промишлени аварии (фиг. 6.20) 

са представени предприятия, работещи с опасни материали; хлораторни станции; 

складове за химически и отровни материали; бензиностанции и газостанции и 

складове за газ и петролни продукти. 

 

Фигура 6.20. Карта на град Троян за защита при промишлени аварии (фрагмент) 
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В полето със специализирана информация са представени: 

 Списък на места, подходящи за временно настаняване с данни за: 

наименование на мястото; местоположение; брой места; брой налични 

дюшеци; брой неналични дюшеци (съгласно Плана) – таблица 6.17; 

 Списък на лечебните и социални заведения на територията на град Троян с 

данни за: наименованието на заведението; населено място; леглова база / 

капацитет (съгласно Плана) – таблица 6.18; 

 Списък на учебните и детски заведения на територията на град Троян с 

данни за наименованието на учебните заведения; населено място, адрес 

(съгласно Плана) – таблица 6.19; 

 Списък на потенциално опасните обекти на територията на град Троян с 

данни за населеното място; наименование на обекта; наименование на 

веществото; налично количество; клас на опасността: пожароопасно, 

токсично, взривоопасно (съгласно Плана) – таблица 6.23; 

 Списък на газостанции на територията на град Троян с данни за населеното 

място; наименование на обекта; наименование на веществото; складови 

емкости; клас на опасността - взривоопасно, пожароопасно (съгласно 

Плана)  – таблица 6.24; 

 Списък на бензиностанции на територията на град Троян с данни за 

населеното място; наименование на обекта; наименование на веществото; 

складови емкости; клас на опасността - взривоопасно, пожароопасно 

(съгласно Плана) – таблица 6.25; 

 Средна посока на вятъра, показваща най-вероятната посока на 

разпространение на вредни вещества в случай на промишлена авария 

(съгласно Плана) – фиг. 6.21. 

 

Фигура.6.21. Средна посока на вятъра 
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Общият изглед на картата на град Троян за защита при промишлени 

аварии е представен в Приложение 21 - Общ изглед на карта на град Троян към 

плана за защита при промишлени аварии, а фрагмент от нея - в Приложение 22 - 

Фрагмент от карта на град Троян към плана за защита при промишлени аварии. 

6.3.5 План за защита при радиационни аварии 

На територията на Община Троян няма обекти, които работят с голямо 

количество радиоактивни източници или материали. В редица обекти 

съществуват и се използват източници на йонизиращи лъчения. При авария с тях 

биха възникнали локални огнища на замърсяване, които биха били пренебрежимо 

малки и в малък периметър, поради което не са описани в плана за защита при 

радиационни аварии. Територията на общината може да бъде радиационно 

натоварена при възникване на инцидент при трансгранични превози на 

радиоактивни вещества, при терористичен акт или при тежка радиационна авария 

на АЕЦ ―Козлодуй‖ или атомна електрическа централа в близост до Р. България. 

В тези случаи би се наложило провеждане на дейности по защита на населениeто 

като: временно укриване в защитни съоръжения, йодна профилактика, раздаване 

и използване на индивидуални средства за защита, строг радиационен контрол и 

др. (План за защита при бедствия на Община Троян, 2008). 

За подпомагане дейностите, дефинирани в Плана за защита при 

радиационни аварии са изработени: карта на Община Троян за защита при 

радиационни аварии и карта на град Троян за защита при радиационни аварии. 

6.3.5.1 Карта на Община Троян за защита при радиационни 

аварии 

Картата на Община Троян за защита при радиационни аварии е базирана 

изцяло на основната карта на общината като в полето със специализирана 

информация са представени: 

 Списък на места, подходящи за временно настаняване с данни за: 

наименование на мястото; местоположение; брой места; брой налични 

дюшеци; брой неналични дюшеци (съгласно Плана) – таблица 6.5; 

 Списък на лечебните и социални заведения на територията на Община 

Троян с данни за: наименованието на заведението; населено място; леглова 

база / капацитет (съгласно Плана) – таблица 6.6; 

 Списък на учебните и детски заведения на територията на Община Троян с 

данни за наименованието на учебните заведения; населено място, адрес 

(съгласно Плана) – таблица 6.7; 



Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи 
 

122 
 

 Справка за броя и гъстотата на населението в Община Троян по населени 

места с данни за: населено място; обща площ; брой на населението; гъстота 

на населението (съгласно Плана) – таблица 6.3. 

Общият изглед на картата на Община Троян за защита при радиационни 

аварии е представен в Приложение 23 - Общ изглед на карта на Община Троян 

към плана за защита при радиационни аварии, а фрагмент от нея - в Приложение 

24 - Фрагмент от карта на Община Троян към плана за защита при радиационни 

аварии. 

6.3.5.2 Карта на град Троян за защита при радиационни 

аварии 

Картата на град Троян за защита при радиационни аварии е базирана 

изцяло на основната карта на града като в полето със специализирана информация 

са представени: 

 Списък на места, подходящи за временно настаняване с данни за: 

наименование на мястото; местоположение; брой места; брой налични 

дюшеци; брой неналични дюшеци (съгласно Плана) – таблица 6.17; 

 Списък на лечебните и социални заведения на територията на град Троян с 

данни за: наименованието на заведението; населено място; леглова база / 

капацитет (съгласно Плана) – таблица 6.18; 

 Списък на учебните и детски заведения на територията на град Троян с 

данни за наименованието на учебните заведения; населено място, адрес 

(съгласно Плана) – таблица 6.19; 

 Справка за броя и гъстотата на населението в град Троян с данни за: 

населено място; обща площ; брой на населението; гъстота на населението 

(съгласно Плана) – таблица 6.15; 

 Разчет за три дни за нуждите от първа необходимост от храна и вода с 

данни за: населено място; брой на населението; продукти от първа 

необходимост и тяхното количество (съгласно Плана) – таблица 6.16; 

 Средна посока на вятъра, показваща най-вероятната посока на 

разпространение на вредни вещества в случай на радиационна авария 

(съгласно Плана). 

Общият изглед на картата на град Троян за защита при радиационни 

аварии е представен в Приложение 25 - Общ изглед на карта на град Троян към 

плана за защита при радиационни аварии, а фрагмент от нея - в Приложение 26 - 

Фрагмент от карта на град Троян към плана за защита при радиационни аварии. 
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6.4 Съдържание, картографска визуализация и дизайн при 

изработването на карти за планиране на евакуационни 

действия 

Представените карти в точка 6.2 и точка 6.3, предвидени за включване в 

Плана за защита при бедствия, са създадени с цел обезпечаване необходимостта 

от специализирана географска информация и специални карти, които да 

подпомогнат отговорните органи в техните дейности по оценка и анализ на 

възможните бедствия и дейностите по превенция. При настъпване на бедствие и 

при влизане в действие на Плана за защита при бедствия, използването на тези 

карти цели подпомагане планирането на дейностите по защита. При 

необходимост, картите могат да бъдат допълнени с налична оперативна 

информация и по този начин да се създадат нови карти, подпомагащи 

конкретните дейности по защита при възникване на конкретна извънредна 

ситуация.  

6.4.1 Карта за планиране на евакуационни действия 

За целите на настоящата разработка е изработена учебна карта за 

планиране на евакуационни действия за целите на щабна тренировка на 

отговорните органи в Община Елин Пелин по зададена оперативна обстановка 

(Приложение 27 - Зададена оперативна обстановка за Община Елин Пелин). 

Примерната оперативна обстановка е предоставена от ЦАН. 

6.4.1.1 Съдържание и картографска визуализация 

Картата на Община Елин Пелин за планиране на евакуационни действия е 

съставена съгласно определените в точка 6.2 елементи на съдържанието на 

основните карти на общините към плановете за защита при бедствия, като са 

използвани условните знаци, предложени в глава 5. 

При изработването на картата е приложен изцяло подходът, описан в точка 

6.2 за изработване на карти към плановете за защита при бедствия. 

Картата на Община Елин Пелин е изработена в UTM проекция, зона 34. 

Върху картата е нанесена географска мрежа. Паралелите и меридианите са 

изобразени през 2' и са представени в син цвят. 

Линиите, представящи паралелите и меридианите са използвани като 

основа за мрежа за целеуказване с надписани редове (1, 2, 3 и т.н.) и колони (A, B, 

C и т.н). 

Картата е в мащаб 1:50 000. Представен е както числен, така и линеен 

мащаб. 
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Аналогично на картите на Община Троян за защита при бедствия и тази 

карта освен полето на картното съдържание, включва и две допълнителни полета. 

В първото поле е предвидено да се поставя специализирана информация във 

вид на текст и таблици. В конкретния случай са включени: 

 Настъпили бедствия за датите, посочени в информацията за оперативна 

обстановка – фиг. 6.22; 

 

 

Фигура 6.22. Настъпили бедствия, посочени в полето със специализирана 

информация 

 

 Информация за метеорологичната обстановка; 

 Описание на маршрути за транспортиране на хора на хемодиализа. 

С цел следване на единен подход при изработването на карти за защита 

при бедствия, елементите в полето с основна информация са същите като тези, 

описани в точка 6.2: 

 Заглавие – фиг. 6.23; 

 Подзаглавие - фиг. 6.23; 

 Локализираща карта - фиг. 6.23; 

 Легенда – фиг. 6.24, 6.25, 6.26; 

 Мащаб; 

 Основно сечение на релефа; 

 Координатна система; 

 Източник на данни; 

 Изработил; 

 Дата. 
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Фигура 6.23. Част от елементите в полето с основна информация от картата 

на община Елин Пелин – заглавие, подзаглавие, локализираща карта 
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Фигура 6.24. Част от легендата в полето с основна информация от картата на 

община Елин Пелин – специални знаци за защита при бедствия (Бедствия) 
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Фигура 6.25. Част от легендата в полето с основна информация от картата на 

община Елин Пелин – специални знаци за защита при бедствия 

(Инфраструктура) 
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Фигура 6.26. Част от легендата в полето с основна информация от картата на 

община Елин Пелин – специални знаци за защита при бедствия (Служби за 

защита и защитна инфраструктура; Засегнати хора и инфраструктурни 

обекти) 

Специалното съдържание на картата е съобразено с информацията за 

оперативната обстановка. Представени са: 

 Места на възникване на бедствия - фиг. 6.27 

Местата на възникване на бедствия са представени чрез условни знаци, 

предложени в глава 5 от група Бедствия. 

 
Фигура 6.27. Представяне върху картата на места на възникване на бедствия 
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 Засегнати хора – фиг. 6.28 

На картата са представени местоположението и броят на хора с 

необходимост от неотложно лекарско наблюдение чрез условен знак, предложен в 

глава 5 от група Засегнати хора и инфраструктурни обекти. 

 

Фигура 6.28. Представяне върху картата на засегнати хора 

 Засегнати инфраструктурни обекти 

За представяне на засегнати инфраструктурни обекти е използван 

комбиниран знак от групата Инфраструктура със знак от групата Засегнати хора и 

инфраструктурни обекти - фиг. 6.29. Засегнатите линейни обекти (автомагистрали 

и пътища) са представени чрез пунктирани линии, изчертани върху обектите, 

показващи труднопроходим път (в жълт цвят) – фиг. 6.30, 6.33 и непроходим път 

(в червен цвят) – фиг. 6.31, 6.33. 

 

Фигура 6.29. Представяне върху картата на засегнати инфраструктурни 

обекти 
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Фигура 6.30. Представяне върху картата на засегнати линейни 

инфраструктурни обекти – труднопроходим път 

 

Фигура 6.31. Представяне върху картата на засегнати линейни 

инфраструктурни обекти – непроходим път 

 Маршрути за евакуация – фиг. 6.32, 6.33 

Маршрутите за евакуация и транспортиране на хора на хемодиализа са 

представени с плътна зелена линия. Линията е изчертана под пътната мрежа, за да 

се запази информацията за класа на пътищата, по които следва да се извърши 

евакуацията. Представени са още посока на евакуация, както и номер на 

евакуационен маршрут. Както бе посочено по-горе, в полето със специализирана 

информация е представено описание на планираните евакуационни маршрути. 
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Фигура 6.32. Представяне върху картата на евакуационни маршрути 

 

Фигура 6.33. Представяне в легендата на евакуационни маршрути и засегнати 

линейни инфраструктурни обекти  

Общият изглед на картата на Община Елин Пелин за планиране на 

евакуационни действия е представен в Приложение 28 - Общ изглед на карта на 

Община Елин Пелин за планиране на евакуационни действия, а фрагмент от нея - 

в Приложение 29 - Фрагмент от карта на Община Елин Пелин за планиране на 

евакуационни действия. 

Това съдържание на картата и така визуализираната информация за 

оперативната обстановка целят подпомагане на щаба за реагиране при бедствия и 

на отговорните органи и лица да вземат бързи и ефективни решения. Картата 

позволява определянето на засегнатите участъци на територията на общината в 

следствие на възникналите бедствия, подпомага в значителна степен дейностите 

по защита на населението и намаляване на последиците, както и планирането на 

евакуационни действия и др. 
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Таблица 6.3. Структура на справка за броя и гъстотата на населението в 

Община Троян по населени места 

СПРАВКА 

за броя и гъстотата на населението в Община Троян по населени 
места 

№ 
Населено място 

Обща площ 

(км²) 
Бр. 

население 

Гъстота 

(бр.ж./км²) 

1 … … … … 

... … … … … 

 

Таблица 6.4. Структура на разчет за броя и гъстотата на населението в 

Община Троян по населени места 

РАЗЧЕТ 

за три дни за нуждите от първа необходимост от храна и вода 

№ 
Населено 

място 
Бр. 

население 
Продукти от 

първа 
необходимост 

мярка 

количество 

на 
човек общо 

1     

вода питейна л     

вода хигиенна л     

хляб кг     

месни консерви бр.     

готвено ястие кг     

...     

вода питейна л     

вода хигиенна л     

хляб кг     

месни консерви бр.     

готвено ястие кг     

 

Таблица 6.5.Структура на списък на места, подходящи за временно настаняване 

на територията на Община Троян 

СПИСЪК 

на места, подходящи за временно настаняване 

№ Наименование Местонахождение 
Брой 
места 

Налични 
дюшеци / 
легла 

Неналични 
дюшеци 

1 … … … … … 

... … … … … … 
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Таблица 6.6. Структура на списък на лечебните и социални заведения на 

територията на Община Троян 

СПИСЪК 

на лечебните и социални заведения на територията на Община 
Троян 

№ Заведение Населено място Леглова база / капацитет 

1 ... ... ... 

.
.. 

... ... ... 

 

Таблица 6.7. Структура на списък на учебните и детски заведения на 

територията на Община Троян 

СПИСЪК 

на учебните и детски заведения на територията на Община Троян 

  

№ Учебно заведение Населено място, адрес 

  ОБЩИНСКИ НАЧАЛНИ   

1 ... ... 

... ... ... 

 
ОБЩИНСКИ ОСНОВНИ   

... ... ... 

 
ОБЩИНСКИ СРЕДНИ   

... ... ... 

 
ДЪРЖАВНО ОСНОВНО   

... ... ... 

 
ДЪРЖАВНИ СРЕДНИ   

... ... ... 

 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛА   

... ... ... 

 

Таблица 6.8. Структура на справка за язовирите на територията на Община 

Троян 

СПРАВКА 

за язовирите на територията на Община Троян 

№ Наименование 
Населено 

място 
Площ 
(дка) 

Обем 
(хил.м³) Собственост Състояние Опасност 

1 
... ... ... ... ... ... 

ПОТЕНЦИАЛНО 
ОПАСЕН! 

2 ... ... ... ... ... ... - 

.
.. 

... ... ... ... ... ... 
- 
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Таблица 6.9.Структура на информация за основните реки на територията на 

Община Троян 

Река ... 

Ср. год. отток - ... 

Пълноводие - ... 

Маловодие - ... 

 

Таблица 6.10. Структура на таблица за наличен инвентар на 

противопожарните табла по селата на територията на ДЛ – Троян 

Наличен инвентар 
на противопожарните табла по селата на територията на ДЛ - 

Троян 

Населено място 

Наличен инвентар 

лопати мотики гребла тупалки 

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

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

 

Таблица 6.11. Структура на списък на доброволни гасачески групи по кметства 

с данни 

Доброволни гасачески групи по кметства 

№ 
Наименование на 
формированието Местонахождение 

Личен 
състав 

Лице за 
контакт 
(отговорник) 

1 ... ... ... .... 

... ... 

 

Таблица 6.12. Структура на списък на потенциално опасните обекти на 

територията на Община Троян 

СПИСЪК 

на потенциално опасните обекти на територията на Община Троян 

            

№ 

Община, 
населено 

място Обект 
Наименование 
на веществото 

Налично 
количество  

Клас на 
опасността 

1 ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... 
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Таблица 6.13. Структура на Списък на газостанции на територията на Община 

Троян 

СПИСЪК 

на газостанции на територията на Община Троян 

            

№ 

Община, 
населено 

място Обект 
Наименование 
на веществото 

Склад. 
емкости 

Клас на 
опасността 

1 ... ... ... ... ... 

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

 

 

Таблица 6.14. Структура на Списък на бензиностанции на територията на 

Община Троян 

СПИСЪК 

на бензиностанции на територията на Община Троян 

            

№ 

Община, 
населено 

място Обект 
Наименование 
на веществото 

Склад. 
емкости 

Клас на 
опасността 

1 ... ... ... ... ... 

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

 

 

Таблица 6.15. Структура на справка за броя и гъстотата на населението в град 

Троян 

СПРАВКА 

за броя и гъстотата на населението в град Троян 

№ 
Населено място 

Обща площ 
(км²) 

Бр. 
население 

Гъстота 
(бр.ж./км²) 

1 ... ... ... ... 
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Таблица 6.16. Структура на Разчет за три дни за нуждите от първа 

необходимост от храна и вода за град Троян 

РАЗЧЕТ 

за три дни за нуждите от първа необходимост от храна и вода 

№ 
Населено 

място 
Бр. 

население 

Продукти от 
първа 

необходимост 
мярка 

количество 

на 
човек общо 

      

вода питейна л     

вода хигиенна л     

хляб кг     

месни 
консерви 

бр. 
    

готвено ястие кг     

 

Таблица 6.17. Структура на списък на места, подходящи за временно 

настаняване в град Троян 

СПИСЪК 

на места, подходящи за временно настаняване 

№ Наименование Местонахождение 
Брой 
места 

Налични 
дюшеци / 
легла 

Неналични 
дюшеци 

1 … … … … … 

... … … … … … 

 

Таблица 6.18. Структура на списък на лечебните и социални заведения на 

територията на град Троян 

СПИСЪК 

на лечебните и социални заведения на територията на град Троян 

№ Заведение Населено място Леглова база/капацитет 

1 … … … 

… … … … 
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Таблица 6.19. Структура на списък на учебните и детски заведения на 

територията на град Троян 

СПИСЪК 

на учебните и детски заведения на територията на град Троян 

  

№ Учебно заведение Населено място, адрес 

  ОБЩИНСКИ НАЧАЛНИ   

1 ... ... 

… ... ... 

 
ОБЩИНСКИ ОСНОВНИ   

… ... ... 

 
ОБЩИНСКИ СРЕДНИ   

… ... ... 

 
ДЪРЖАВНИ СРЕДНИ   

… ... ... 

 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛА   

… ... ... 

Таблица 6.20. Структура на Справката за язовирите на територията на 

община Троян 

СПРАВКА 

за язовирите на територията на град Троян 

№ Наименование 
Населено 

място 
Площ 
(дка) 

Обем 
(хил.м³) Собственост Състояние Опасност 

… … … … … … … 
ПОТЕНЦИАЛНО 

ОПАСЕН! 

… … … … … … … 
ПОТЕНЦИАЛНО 

ОПАСЕН! 
 

Таблица 6.21. Структура на информация за основните реки, преминаващи през 

град Троян 

Река ... 

Ср. год. отток - ... 

Пълноводие - ... 

Маловодие - ... 
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Таблица 6.22. Структура на списък на доброволни гасачески групи по кметства 

с данни 

Доброволни гасачески групи по кметства 

№ 
Наименование на 
формированието Местонахождение 

Личен 
състав 

Лице за 
контакт 
(отговорник) 

1 ... ... ... .... 

... ... 

 

Таблица 6.23. Структура на списък на потенциално опасните обекти на 

територията на град Троян 

СПИСЪК 

на потенциално опасните обекти на територията на град Троян 

            

№ 

Община, 
населено 

място Обект 
Наименование 
на веществото 

Налично 
количество  

Клас на 
опасността 

1 ... ... ... ... ... 

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

Таблица 6.24. Структура на списък на газостанции на територията на град 

Троян 

СПИСЪК 

на газостанции на територията на град Троян 

            

№ 

Община, 
населено 

място Обект 
Наименование 
на веществото 

Склад. 
eмкости 

Клас на 
опасността 

1 ... ... ... ... ... 

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

 

Таблица 6.25. Структура на списък на бензиностанции на територията на град 

Троян 

СПИСЪК 

на бензиностанции на територията на град Троян 

            

№ 

Община, 
населено 

място Обект 
Наименование 
на веществото 

Склад. 
eмкости 

Клас на 
опасността 

1 ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... 
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7. Трансгранично картографиране за защита 

при бедствия 

7.1 Въведение 

Често едно бедствие настъпва на територията на две или повече съседни 

държави. При възникване на бедствия в трансгранични райони се налага 

сътрудничество между няколко държави. За извършване на първите дейности по 

защита е необходимо наличието на съвременни, подробни и точни карти на тези 

райони. Ето защо към плановете за защита при бедствия на приграничните 

общини и области е необходимо да има разработени карти на съответните 

трансграничните райони. Целта на изработването на тези карти е да подпомогнат 

сътрудничеството на националните, регионалните и местните органи на 

управление в усилията им за превенция, защита и намаляване на последиците от 

бедствия. Трансграничните карти трябва да бъдат съобразени с особеностите на 

приграничните държави, с действащите нормативни документи, както и с вида и 

класификацията на източниците на информация. 

Законът за защита при бедствия не предвижда включването на 

трансгранични карти към плановете за защита при бедствия на общинско и 

областно ниво. Някои организации осъзнават необходимостта от наличието на 

пространствени данни и специални карти за трансграничните райони и 

разработват проекти за мониторинг и намаляване на риска от различни бедствия. 

През 2007 г. е стартиран проектът по програма ФАР BG 2004/016-

785.01.01.01-13, озаглавен ―Зелените и безопасни гори по българо-сръбската 

граница - отговорност на бизнеса‖. Основната цел е създаване на специални карти 

и ГИС за превантивен контрол и последващо потушаване на горските пожари. 

Моделът показва съществуващите пътища, водоеми, реки, езера и други 

източници на вода за гасене в целевия район. Проектът цели да се създаде 

публично-частен комитет за общо наблюдение и мониторинг на горите в 

трансграничния регион с централи във Зайчар (Сърбия) и Видин (България) - фиг. 

7.1. 
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Фигура 7.1. Целеви район на проекта “Зелените и безопасни гори по българо-

сръбската граница - отговорност на бизнеса” 

В рамките на Програма за Европейско териториално сътрудничество 

Гърция - България 2007 - 2013 е разработен проект "Чрез превенция да съхраним 

природната красота на Родопа планина". Опазването на биоразнообразието в 

региона може да се постигне само чрез съвместните усилия за управление при 

кризисни ситуации, причинени от природни бедствия. Основният фокус на 

проекта е превенция от горски пожари и защита на региона от други природни 

бедствия.. Опасността от горски пожар в трансграничния регион е пряко свързана 

с опасност за българското и гръцко население и загуба на природни ресурси и 

биологичното разнообразие (REPORT / Tthrough Prevention to Preserve the natural 

beauty of the Rhodope Mountain, 2014). 

В рамките на същата програма е разработен проект "Съвместни усилия за 

управление на риска от наводнения". Партньори в проекта са общините Паганион 

(Гърция) и Борино (България). Основната цел на проекта е подобряване 

качеството на живот на населението чрез осигуряване на здравословна и 

благоприятна околна среда и запазване на богатото природно наследство на 

основата на устойчиво управление на околната среда. Дейностите в рамките на 

проекта включват: оценка на риска от наводнения, картиране на наводненията 

(идентификация на площите, изложени на риск от наводнения), разработване на 

планове за управление на риска от наводнения (планове за намаляване на риска от 

наводнения), разработване на система за предупреждение от наводнения 

(JEFMAN / Joint Efforts for Flood risk Management, 2014). 

Проектът "Интегрирана оценка на природния и технологичен риск в 

Дунавската равнина в румънско-българския трансграничен участък Калафат-

Видин — Турну Мъгуреле-Никопол" се реализира по Оперативна програма 

Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Неговата цел е 

подобряване на съществуващата информационна база за природния и 

технологичния риск от двете страни на граничната област между България и 

Румъния в дунавския участък между Видин - Калафат и Никопол - Турну 

Мъгуреле. В проекта са поставени следните задачи: изработване на съвместна 
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интегрирана ГИС база данни са сектора Видин - Калафат и Никопол - Турну 

Мъгуреле в Дунавската заливна равнина; определяне на типовете природен и 

технологичен риск; оценяване на уязвимостта природен и технологичен риск; 

създаване на специализирани карти на природния и технологичния риск и др. 

(Национален институт по Геофизика, Геодезия и География, 2014). 

7.2 Аспекти на трансграничното картографиране 

7.2.1 Хармонизиране на данни 

В зависимост от конкретните особености на трансграничния район се 

извършва комбиниране на разнородни данни за общогеографската основа, както и 

статистически и тематични данни, получени от различни служби, ведомства и 

организации. 

При съставянето на карта на трансграничен район се използват разнородни 

източници на информация за общогеографската основа и тематичното 

съдържание като: 

 географски бази данни за района, подлежащ на картографиране; 

 топографски карти; 

 издадени до момента карти на пригранични райони (административни, 

пътни, туристически, морски и други специални карти); 

 географски справочници; 

 специализирана информация за исторически, археологически, етнографски 

и културни и други обекти в трансграничните райони; 

 данни за защитените територии от национални и регионални институции 

по опазване на околната среда; 

 статистически данни и др. 

Мащабът и обхватът на съответната трансгранична карта може да налагат 

комбиниране на разнородни национални и регионални геоданни (Witschas, 2009). 

С цел интегрирано представяне на тези данни върху единен картографски продукт 

е необходимо тяхното хармонизиране чрез подходящо трансформиране в единна 

референтна система, изграждане на единна система за класификация и подбор и 

др. Същността и основните аспекти на хармонизирането са разгледани в Глава 3, 

т. 3.3.3  

Една от главните задачи на Европейската директива за Инфраструктура за 

Пространствени данни в Европа INSPIRE е осигуряване хармонизация на 

пространствени бази данни и услуги в Европа. Реализацията на изискванията, 
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заложени в директивата би подпомогнало в значителна степен трансграничното 

картографиране. 

7.2.2 Географски наименования и многоезичност 

Трансграничното картографиране предполага също така стандартизиране 

на географските наименования. Основен аспект на трансграничното 

картографиране е представянето на географските наименования и езиковото 

изпълнение на картата. 

7.2.2.1 Географски наименования 

При изписването на географските наименования в трансграничните райони 

е необходимо да се позовават надеждни източници като: топографски карти за 

територията на съответната държава, географски речници, указатели на 

географските наименования. 

Групата експерти по географските имена (United Nations Group of Experts 

on Geographical Names - UNGEGN) се занимава с изготвянето на становища 

относно общите и регионалните проблеми на стандартизацията на географските 

наименования, както и с подготовката на препоръки за процедурите, предимно 

езикови, които трябва да се следват при стандартизирането на наименованията от 

съответните държави.  

Част от целите са да изтъкне значимостта на стандартизацията на 

географските наименования на национално и международно ниво и да 

демонстрира ползите, които ще донесе тази стандартизация, да изучи и да 

предложи принципи и методи, подходящи за решаването на проблемите, свързани 

с националната и международната стандартизация. 

Някои от основните функции на Групата експерти по географските имена 

UNGEGN (2007) са: 

 да развива способи и да създава механизми за стандартизиране в 

съответствие с националните изисквания и конкретни искания; 

 да накара картографските фирми и организации да осъзнаят важността на 

използването на стандартизирани географски наименования; 

 да работи на възможно най-високо национално и международно ниво за 

сближаване на топонимията и картографията; 

 да направи принципите на стандартизация и стандартизираните географски 

наименования достъпни като практическа информация за възможно най-

широк кръг потребители. 
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Чрез изпълнение на посочените функции UNGEGN цели стандартизация 

на географските наименования, което подпомага процесите, свързани с 

трансграничното картографиране. 

Географските наименования могат да бъдат представени чрез техните 

ендоними или екзоними. UNGEGN (2003) дефинира ендонима като 

наименованието на географски обект в официален или установени език в 

територията, в която се намира обекта, а екзонима като наименование, 

използвано в конкретен език за географски обект, намиращ се извън територията, 

където този език се говори, и се различава по своята форма от името, използвано в 

официалния или установен език в тази територия, където се намира географският 

обект. Witschas (2009) дава по-кратки дефиниции като определя ендонима като 

местното наименование на обект в определен езиков район, а екзонима като 

наименованието на същия обект в други езици. 

В таблица 7.1 е даден пример за представени ендоними на географски 

обекти, разположени както в България, така и в Турция. 

Таблица 7.1. Ендоними на географски обекти в планината Странджа 

Български ендоним Турски ендоним 

СТРАНДЖА YILDIZ 

Марица Meric 

 

Всички географски наименования в трансграничните карти за защита при 

бедствия трябва да бъдат представени по еднотипен начин. При възникване на 

бедствие в трансграничен район представянето на географските наименования 

чрез ендоними би улеснило работата на управленските органи  в съответните 

страни.  

7.2.2.2 Многоезичност 

Наименованията на географските обекти, разположени в трансгранични 

райони e добре да бъдат представени върху картите, както чрез официалния 

език на страната, в която се намират, така и чрез транслитерация на 

латиница (фиг. 7.2). По този начин надписите ще бъдат разбираеми за 

отговорните органи в съседните страни, което от своя страна ще доведе до 

подпомагане планирането на съвместни действия по защита. 

 

 

Фигура 7.2. Географски имена, представени на български и на латиница 
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От март 2009 г. в България е в сила Закон за транслитерацията. Правилата 

за транслитерация, определени в него, се прилагат от всички юридически и 

физически лица, които извършват и ползват транслитерация на географски имена, 

имена на исторически личности и културни реалии. Системата за 

транслитерацията на българските букви с латински букви, съгласно закона е 

представена в таблица 7.2. 

Таблица 7.2. Система за транслитерацията на българските букви с латински 

(Закон за транслитерацията, 2009) 

Българска азбука Транслитерирана версия на латиница 

А, а A, a 

Б, б B, b 

В, в V, v 

Г, г G, g 

Д, д D, d 

Е, е E, e 

Ж, ж Zh, zh 

З, з Z, z 

И, и I, i 

Й, й Y, y 

К, к K, k 

Л, л L, l 

М, м M, m 

Н, н N, n 

О, о O, o 

П, п P, p 

Р, р R, r 

С, с S, s 

Т, т T, t 

У, у U, u 

Ф, ф F, f 

Х, х H, h 

Ц, ц Ts, ts 

Ч, ч Ch, ch 

Ш, ш Sh, sh 

Щ, щ Sht, sht 

Ъ, ъ A, a 

Ь, ь Y, y 

Ю, ю Yu, yu 

Я, я Ya, ya 
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Включването в плановете за защита при бедствия на карти на 

трансгранични райони на приграничните общини, изработени съблюдавайки 

посочените предложения за трансграничното картографиране за защита при 

бедствия, би подпомогнало сътрудничеството на националните, регионалните и 

местните органи на управление при настъпване на извънредна ситуация на 

териториите на две или повече съседни държави. 
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Заключение 

Обект на изследване на дисертационния труд са съдържанието, 

картографската визуализация и дизайна на картите за защита при бедствия. 

Управлението при кризи / защита при бедствия е сложен процес, който се 

осъществява чрез поредица от дейности като провеждане на превантивна дейност, 

провеждане на дейности по защитата, координация на действията на участниците 

в превенцията и защитата, подпомагане и възстановяване, ресурсно осигуряване и 

др. Тематичното картографирането заема основно място в голяма част от тези 

дейности. В зависимост от ролята на участниците в описаните дейности, те имат 

нужда от специализирана географска информация, представена на тематични 

карти, която да подпомогне техните конкретни действия.  

За осигуряване лесно и бързо възприемане на информацията, представена 

на картите и за подпомагане дейностите по защита при бедствия / управление при 

кризи, е необходимо всички използвани специализирани картографски продукти 

да бъдат изработени, следвайки единен подход и използвайки стандартна знакова 

система. С настоящия дисертационен труд, отчитайки водещите световни 

картографски практики, се правят мотивирани работни предложения за решаване 

на отговорната задача за унифициране на картите за защита при бедствия в 

България. 

Дисертационният труд е оформен във: въведение, 7 глави, заключение, 

цитирана литература, списък на фигурите, списък на таблиците, списък на 

приложенията, справка за приносите в дисертационния труд, списък на статиите 

на автора на дисертационния труд, 29 приложения. 

В първа глава са дадени общи сведения за бедствията и дефиниции на 

основни понятия, свързани с тях. Извършена е класификация на бедствията по 

различни характеристики. Разгледани са бедствията, настъпващи в България и са 

представени данни за възникналите в страната бедствия през последните 10 

години. 

Описана е ролята на картографията в защитата при бедствия / 

управлението при кризи като са дадени общи сведения за защита при бедствия, 

посочени са етапите на този процес, разгледани са видовете карти, изработвани за 

подпомагане на процеса на защита при бедствия. 

Във втора глава са представени основните аспекти на картографските 

знакови системи като са разгледани тяхната същност, картографската семиотика, 

видовете знаци и графични променливи, факторите на възприятие, както и 

основните принципи на цветовото оформяне на знаците. 
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В трета глава са разгледани бази данни и геопортали за защита при 

бедствия и управление при кризи, както по света, така и в България. Направено е 

предложение за структуриране на Единна база данни за защита при бедствия с цел 

бързо и ефективно вземане на решения в процеса на управление при кризи / 

защита при бедствия и подпомагане изработването на специализирани 

картографски продукти. Дадени са насоки за обединяване на различни по вид и 

произход данни като е посочена и ролята на тази база данни в процеса на 

защитата при бедствия. 

В четвърта глава е извършен анализ на съществуващи в различни страни и 

общности знакови системи за ранно предупреждение и управление при кризи като 

са посочени техните предимства и недостатъци. До този момент в България няма 

приета стандартна знакова система за ранно предупреждение и защита при 

бедствия / управление при кризи. Това често затруднява съвместните дейности на 

две или повече съседни общини или области по превенция, защита и 

възстановяване от бедствия. 

В пета глава е представен проект на знакова система за картографиране за 

защита при бедствия като са взети предвид всички посочени предимства и 

недостатъци на разгледаните знакови системи в четвърта глава. Представена е 

класификация на знаците в четири-степенна йерархична структура. Знаковата 

система е проектирана да се използва при изработването на карти за ранно 

предупреждение и управление при кризи, за да се подпомогне оперативната 

работа на всички участници в Единната спасителна система, областните и 

общински администрации, както и да подпомогне гражданите при четене на 

специализирани карти за извънредни ситуации. 

В шеста глава е направено предложение за съдържание на картите към 

плановете за защита при бедствия, картографска визуализация и дизайн. 

Представената в пета глава знакова система за защита при бедствия е приложена 

при изработването по единен подход на серия от карти, предвидени да бъдат 

включени в Плана за защита при бедствия на община Троян, както и при 

изработването на карта, подпомагаща обучение за действие при конкретна 

оперативна обстановка в община Елин Пелин. 

В седма глава е направено предложение за включване в плановете за 

защита при бедствия на карти на трансгранични райони на приграничните 

общини, изработени съгласно направени предложения за трансгранично 

картографиране. Включването на такива карти в плановете за защита при 

бедствия би подпомогнало сътрудничеството на националните, регионалните и 

местните органи на управление при настъпване на извънредна ситуация на 

териториите на две или повече съседни държави 
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