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Въведение 

Актуалност на проблема и мотивация 

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

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

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

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

Картографията заема важно място през целия цикъл на управление на кризи при 
бедствия, а продуктите, които тя предоставя са необходими във всички негови етапи. В 
нейните различни форми и проявления, тя се използва, както при подготвителните действия, 
така и в оценката на щетите, а „бързите“ карти се използват за решения на момента при 
спасителни действия и операции. Географските информационни системи в комбинация с 
дистанционните методи и 3D картографията дават пространствен смисъл на понятията като 
риск, заплаха, уязвимост, докато иновациите в технологиите за картографиране предлагат 
модерни възможности за набиране на информация и обучение на населението. В този ред на 
мисли тя е мощен инструмент за справяне с бедствия, която, приложена с подбран и 
специално разработен подход, може да бъде успешно използвана и за защита на по-тясно 
специализирана социална група –  деца от 7 до 15 години. 

 За обучението на деца по защита от природни бедствия могат да се използват 
разнообразни методи и технологии, съобразени с възрастта и възприятието им за околния 
свят. Картографията дава както традиционни решения, така и иновативни и интересни 
предложения за визуализацията на природните бедствия в пространството. Докато 
класическите карти са най-подходящи за представяне на риска и заплахата, то 
картографирането в реално време може да се използва за ориентация, сигнализиране и обмен 
на жизненоважна геоинформация от и за детето. Най-ефективната реализация на този метод 
е прилагането му в мобилно приложение, поради достъпа на една ръка разстояние и 
интуитивните умения на децата да боравят с мобилни телефони и таблети. Използването на 
нови технологии като виртуална и добавена реалност за демонстрация и извършване на 
обучение на ученици е атрактивен начин за затвърждаване и обогатяване на теоретичните 
знания за природните бедствия и практическите обучения за евакуация в училище. 

Основна цел и поставени задачи 

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

За изпълнението на целта са поставени следните задачи: 

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

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

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

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

5. Да се определят елементите на съдържание и да се предложи картографска 
визуализация и дизайн на карти на природни бедствия за деца; 
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6. Да се изгради концепция за мобилно картографско приложение за деца в бедствие, 
като се предложат и тематично съдържание, интерфейс и знакова система. 

Структура на дисертационния труд 

В Глава I е поставен въпросът за природните бедствия и тяхната честота, разгледана е 
класификацията им на глобално ниво и са зададени дефинициите на тези, които най-често 
се срещат в България. В нея са описани и основни понятия и теории, използвани при кризи, 
както и е посочена ролята на картографията в цикъла им на управление. Обърнато е 
внимание, както на последиците върху околната среда, така и на тези от социално-
икономически аспект. 

Глава II е фокусирана върху децата и тяхната принадлежност към социално уязвимите 
групи. Определена е нуждата от специални грижи при бедствени ситуации, както и от 
подбрани подходи за осъществяването на ефективно обучение за защита от природни 
бедствия. Разгледани се начините за имплементиране на обучението за защита от природни 
бедствия в образователните системи, като са дадени нагледни примери от световната 
практика. Описани се практиките в българската образователна система, на които в 
заключение е направена оценка и са отправени предложения за подобрения. Разгледана е 
подробно ролята на картографията в детския живот и възможностите за въздействие чрез 
картите за подпомагане на теоретичните знания за бедствията. 

Глава III се обръща към картографското моделиране на природни бедствия, като са 
представени различните методи за картографиране и тяхната най-ефективна употреба при 
управлението при кризи. Подробно са разгледани основните видове на картографиране, 
като е направена класификация, базирана на тяхната необходимост преди, по време и след 
природното бедствие. Специално внимание е обърнато на последните иновации в 
картографията и тяхното приложение за справяне с бедствени ситуации - преход към Глава 
IV. 

Глава IV е посветена на контейнера с добавена реалност, конструиран в Лабораторията 
по картография в УАСГ. Направено е описание на системата – контейнер с добавена 
реалност, и на нейните технически спецификации и приложения. Изследвани са 
възможностите за извършване на образователни занимания с нея, като е създадена подробна 
програма  за обучение на деца за защита от природни бедствия. 

В Глава V се акцентира върху създаването на карти  като част от образователни 
материали за запознаването на деца, в начална степен на образование, с природните бедствия 
на територията на България и света. Предварително е направено предложение за изисквания 
към образователните материали при обучението на ученици от тази възрастова група. 
Разгледани са съществуващи помагала и сайтове за представяне на темата пред детска 
аудитория. Представени са етапите на изработка на карти за наводненията и земетресенията, 
както и предложенията за занимания и задачи с тях. 

Глава VI представя концепция за мобилно приложение с картографско съдържание, 
което има за цел едновременно да запознава децата с най-често срещаните природни 
бедствия в страната и, в случай на такова, да помага на своите потребители чрез инструкции 
за действие и приложение картография в реално време. За целта са разгледани различни 
мобилни приложения на тази тематика, както и основни понятия за картографирането в 
мобилни приложения. Концепцията на мобилното приложение е допълнена от тематично 
съдържание и концептуален интерфейс. Специално внимание е обърнато на създаването на 
знакова система, която да се прилага върху картите в приложението. 

Заключението съдържа обобщение на изпълнените предварително поставени задачи, 
постигнатите резултати и бъдещите насоки за работа.
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Глава I. Природни бедствия – класификация. Управление на 
кризи, породени от природни бедствия. 

1.1. Общи данни и класификация 

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

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

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

 Дефиниция за „заплаха“:  
1) заплашително събитие или вероятността от поява на потенциално 

разрушителен феномен в определен период от време и място - терминологичен 
речник на EM-DAT (2015b); 

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

Дефиницията, която United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR, 2010)  
предоставя, е по-изчерпателна, като съдържа в себе си, както събитията, които могат да 
отключат заплахата, така и възможните последици от нея. 

 Дефиниция за „бедствие“: 
1) ситуация или събитие, което не може да бъде преодоляно на местно ниво, а изисква 

външна намеса на национално или интернационално ниво - терминологичен речник 
на EM-DAT (2015b); 

2) появата на природна катастрофа, технологична злополука или причинено от човек 
събитие, последиците от което са тежки имуществени щети, смъртни случаи 
и/или многобройни наранявания - терминологичен речник на FEMA (2015); 

3) внезапно нещастно събитие, което сериозно нарушава функционирането на 
общността или обществото и което причинява човешки, материални, 
икономически или природни загуби, с които общността или обществото не могат 
да се справят чрез собствени ресурси. Макар че по-често тези събития са от 
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природни, понякога могат да бъдат с човешки произход - терминологичен речник ( 
IFRC, 2015). 

Дефиницията на Emergency Events Database (EM-DAT) е насочена само към 
определяне на нуждата на обществото от външна намеса за преодоляване на последиците и 
кризата от бедствието. Това я прави непълна за решаването на задачи извън контекста на EM-
DAT. Втората дефиниция – на Federal Emergency Management Agency (FEMA) подробно 
описва възможните щети върху обществото, но изключва тези, които имат отношение към 
природата. Природата и нейното опазване са важен приоритет на човешкото общество и това 
е причината, събития, които нанасят вреди върху екосистеми, да бъдат причислявани към 
групата на бедствията, независимо от лисата на човешки или икономически загуби за 
обществото. Дефиницията за „заплаха“ на  International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies (IFRC) обединява Дефиниции 1 и 2, като премахва слабостите им и в 
допълнение включва информация за възможния произход на бедствието, което я прави 
достатъчно подробна, за да бъде използвана за нуждите на този труд. 

 Връзка между заплаха и бедствие 

Както бе упоменато по-горе, понятията „заплаха“ и „бедствие“ са тясно свързани, но 
между тях съществува ясно разграничение, което може да се забележи и от изброените 
дефиниции. Докато при бедствието събитията вече са настъпили и са необратими, то при 
заплахата има степен на вероятност и потенциал за развиване на катастрофално събитие. 
Друг подход (FEMA, 2011) поставя границата между двете понятия, чрез добавянето на трето 
понятие – „инцидент“. Заплахата може да предизвика инцидент, като това зависи от 
променливите – вероятност и суровост. От своя страна инцидентът, резултат от заплаха, се 
превръща в бедствие, когато срещне променливата – уязвимост. По друг начин можем да 
твърдим, че инцидентът ескалира до бедствие, когато се предизвикат щети (фиг. 1.1.). 

Фиг. 1.1. Връзка между понятията“ „заплаха“, „инцидент“ и „бедствие“. 

1.1.2. Класификация на природните бедствия по произход 

Непредвидимостта на бедствените събития, необходимостта от бърз и адекватен 
отговор на възникналата спешна ситуация, определя нуждата от работа с единна и 
приложима, през различните фази на управление, класификация. За целите на този труд ще 
бъдат разгледани две утвърдени класификации на природните бедствия, широко прилагани 
при справянето с кризисни ситуации и събирането на статистически и исторически данни за 
изминали събития. 

 Класификация на природните бедствия спрямо EM-DAT 

Emergency Events Database или EM-DAT, създадена през 1988 г. от Центъра за изследване 
на епидемиологията на бедствията (CRED), Световната здравна организация и белгийското 
правителство, има за цел да подпомага хуманитарните действия при фазите на подготовка и 
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защита, както на национално, така и на международно ниво. През 2007 г. EM-DAT и Munich 
Reinsurance Company (Munich RE) прилагат нова общоприета и разбираема класификация на 
бедствията, която по-късно други институции като Swiss Reinsurance Company (Swiss RE), 
Asian Disaster Reduction Center (ADRC), Програмата за развитие на Организацията на 
обединените нации (ООН), също приемат и прилагат. До този момент липсата на стандартна 
класификация и терминология води до ненадеждна оперативна съвместимост между 
различните бази от данни, отговарящи за бедствията. Това е и причината, основната цел 
поставена пред създаването на новата класификация, е да бъде разпознаваема и приложима 
на международно ниво. Тази класификационна схема разделя бедствията на две основни 
групи – природни и технологични. Природните бедствия формират шест групи: 
биологична, геофизична, метеорологична, хидрологична, климатологична и от неземен 
произход (фиг. 1.2). Класификацията се свежда до подтипове и под-подтип в зависимост от 
заплахата, причинител на събитието (Wirtz, Below, & Guha-Sapir, 2009).  

 Класификация на природните бедствия спрямо IRDR 

Integrated Research on Disaster Risk (IRDR) е дългогодишна изследователска програма, 
която има за цел да изучава природните бедствия, начините за справяне с тях и редуциране 
на техните последици. За целите на IRDR се създава и използва класификация на природните 
бедствия, която да служи на различни бази данни, обработващи загуби, резултат от 
катастрофални събития. В тази класификация видовете бедствия се разделят на семейства, 
основни събития, а подтиповете и под – подтиповете са обединени в едно ниво, наречено 
опасности (perils). Събитията, попадащи в ниво „Опасност“, не са строго конкретизирани. 
Този начин на класифициране може да се разглежда като по-гъвкав, тъй като релацията 
между нивата „Основни събития – Опасности“ е от тип - едно към много, което осигурява 

възможността, опасността да се категоризира спрямо конкретния случай и да попада в повече 
от едно семейство (IRDR, 2014). 

 Сравнение между двете класификации по произход 

Докато класификацията, с която работи IRDR е разработена, така че да класифицира 
само природните бедствия, то тази на EM-DAT, обхваща всички възможни инциденти, които 
могат да се разраснат до границите на бедствие, застрашаващо обществото и екосистемите. 
Въпреки че, този труд е насочен към картографското моделиране само на бедствията, 
предизвикани от природата, той е базиран на общоприети практики за справяне с кризисни 
ситуации и в него връзките между технологичните и природните събития са значими. Двата 
метода на класификация споделят аналогична връзка в първите три нива, като разлики се 
проявяват при най-ниската степен на групиране (фиг. 1.3). Докато събитията се групират 
строго в подтип и под-подтип  при EM-DAT, то нивото „опасности“ на IRDR дава възможност 
за „плаващи“ решения. Въпреки гъвкавостта, която класацията на IRDR предоставя, в 
конкретния труд ще бъде приета за основополагаща класацията на EM-DAT, поради своята 
пълнота, ясна структура и обвързаност с бедствията от технологичен характер. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1.2. Класификация на природните бедствия спрямо EM-DAT. 
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Фиг. 1.3. Сравнение между класификациите по произход спрямо EM-DAT и IRDR. 

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

1.1.3. Класификация на природните бедствия по други показатели 

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

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

бъдат прогнозирани; 
- бавно-настъпващи – събития, които се развиват в продължение на месеци и 

години. 

 Класификация според продължителността (Францова, 2007) 
- внезапни – бедствия, които протичат в рамките на секунди или минути; 
- бързи – бедствия, които протичат часове или дни; 
- бедствия, продължаващи седмици или месеци. 

В таблица 1.1 в Приложение 1 спрямо изброените класификации са систематизирани 
шестте най-често срещани бедствия в България – наводнение (поройно), земетресение, 
екстремни температури (обледяване), буря (гръмотевична), свлачище (кално) и пожар 
(горски). 

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

1.1.4. Редуциране на класификационната схема по произход спрямо локация и 
честота на поява 

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

Ако разглеждаме бедствията на територията на Европа, световната класификационна 
система, съдържаща над 34 подтипа и под-подтипа, ще бъде сведена до осем най-често 
срещащи се събития. Аналогично ако обхватът се ограничи до територията на България, две 
от осемте най-често срещани природни бедствия в Европа ще отпаднат. Ако локацията е 
доведена до общинско ниво или ниво - населено място, управлението и вземането на 
решения се свеждат до конкретни евакуационни планове и действия спрямо физико-
географските особености на територията (фиг.1.4). 

Фиг. 1.4. Намаляване на броя видове бедствия спрямо локацията на засяганите територии. 

Забележка: При редуцирането на класификационната схема са използвани данни за 
периода от 2004 - 2014 г., получени като заявка от международната база данни за бедствени 
събития - EM-DAT. Поради огромния брой, от случващи се ежедневно, инциденти и 
кризисни ситуации, трябва да се отбележи, че не всички такива биват включвани в базата 
данни на CRED. За да бъде включено бедствено събитие в тази база данни, то трябва да 
отговаря на поне едно от следните изисквания: 

- Да има повече от 10 загинали; 
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- Да има повече от 100 пострадали души, в т. ч. засегнати, ранени или останали 
без дом. 

- Държавата да обяви официално бедствена ситуация и/или да отправи призив 
за международна помощ. 

1.1.5. Природни бедствия на територията на България 

През последните десетилетия се наблюдава нарастване на броя на природните бедствия 
в световен мащаб. Тази тенденция се наблюдава и за територията на България. Според данни 
на Националния статистически институт (НСИ, 2017) за петгодишен период (2010 - 2015 г.) са 
регистрирани 5081 бедствени ситуации с природен характер, като от тях най-голям брой 
заемат наводненията – 2898, следвани от бурите с 738 (фиг.1.5). Данните за горските пожари 
не се включват в това число, тъй като са подадени в заедно с пожарите от антропогенен 
произход. За същия период на време към профила на страната ни в международната база 
данни EM-DAT са отчетени 12 значими събития (отговарящи на изискванията за включване) 
с общ брой на жертвите - 67. 

Фиг. 1.5. Графика на процентното разпределение на видовете природни бедствия, случващи се 
на територията на България. 

По събрани статистически данни за наводненията през периода от 1980 до 2014 година 
на Европейската агенция по околната среда (EEA, 2016), България се нарежда на трето място 
по брой наводнения за единица площ със 70 броя на 10 000 кв. км. Пред нашата страна са само 
Полша със 104 броя (на 10 000 кв. км) и Словения с 80 броя (на 10 000 кв. км). Наводнението е 
най-често срещаното природно бедствие на територията на България, като освен 
причинител на големи материални щети е и събитието, отнело най-много човешки животи. 
Тежки последствия се наблюдават през 2005 г. (Сатурджиян & Йончева, 2015), когато 
необичайна поредица от наводнения, продължила от май до септември, нанася щети върху 
80% от територията на страната, а бедствено положение е обявено в 19 области и 47 общини. 
През февруари 2012 г. скъсване на стена на язовир „Иваново“, област Хасково, предизвиква 
приливна вълна по поречието на р. Бисерска. Голяма част от с. Бисер, намиращо се в по 
поречието й, е залято, а последици са 11 човешки жертви и загубата на десетки домове. През 
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юни 2014 г. проливни дъждове са причини за покриването с вода на квартали във Варна и 
Добрич, където удавените са 13 души, пътищата в района са блокирани и е извършена 
евакуация на множество сгради в района на курортното селище Албена. 

INFORM, платформа за оценка на риска при хуманитарни кризи и бедствия, поставя 
оценка (фиг. 1.6) от 6.6/10 за заплаха от земетресение на територията на България (INFORM, 
2017). Статистиката и историческите данни потвърждават, че в България са се случвали 
сеизмични събития и предвиждат появата на нови такива в бъдеще. Поредица от силни 
земетресения в първата половина на 19 век са влезли в записите с магнитуди от 7,1 (1904 г.), 
6,6 (1913 г. и 1928 г.) по скалата на Рихтер. През март 1977 г. в Свищовско се регистрира трус с 
магнитуд 7.3. Събитието, причинило големи разрушения в града и над 250 жертви, получава 
името „Вранчанско земетресение“, наречено на неговия епицентър - Вранча, Румъния. 
Значимо земетресение за последния петгодишен период, е това на територията на гр. Перник 
през 2012 г. с магнитуд 5.6 по скалата на Рихтер. Трусът създава паника в населението, прави 
десетки къщи в града необитаеми и нанася щети върху инфраструктурата. Пострадали има, 
но няма жертви. Това земетресение повдига много въпроси за устойчивостта на сградите при 
земетресение на територията на страната и създава дискусии за подготвеността на 
институциите и населението при подобни кризисни ситуации. 

Фиг. 1.6. Показатели за заплаха и излагане на България по данни на INFORM. 

Екстремните температури в България често са причина за извънредни ситуации и 
аварии, като например - повреди по електропреносната мрежа при студена вълна или 
деформация на асфалтовите настилки и релсите на железопътния транспорт при топлата 
(Министерски съвет, 2009). Материалните щети често са придружени и с човешки загуби, 
породени, както от високите, така и от аномално ниските температури. Екстремно ниски 
температури в България се наблюдават през 2012 г., когато в зимните месеци – януари и 
февруари, жертвите на бедствието достигат над 30 души. Това число е почти колкото общия 
брой на загиналите през останалите години от периода 2005 – 2015 г. На територията на 
страната екстремните температурни аномалии по-често са резултат на отрицателни 
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температури, отколкото на изключително горещо време. Топла вълна за същия период е 
наблюдавана през летните месеци на 2007 г., като тя отключва и условия за появата на други 
бедствия – суша и горски пожари. 

Въпреки че рискът от горски пожари на територията на България, не я нарежда сред 
най-често засегнатите страни в южната част на континента – Испания, Гърция и Италия, той 
не е за подценяване. Множество предпоставки като неконтролируемо палене на стърнища, 
горещите температури през летния сезон и други абиотични фактори са причината 
ежегодно в страната да изгарят хиляди хектари горска територия. За периода 2005 - 2015 г. 
най-сериозни последици има през 2012 г., когато пожарите унищожават над 12 000 ха гора. 
Обилните валежи през 2014 г., причинили множество наводнения на територията на 
България повлияват на броя на случаите на горски пожари в същата година, като засегната 
територия не надхвърля 1 000 ха. През 2015 г. регистрираните случаи са 429 с обща площ 4 313 
ха, като е установено, че при 68% от тях, причините за започването на огъня е човешка 
небрежност. За сравнение само 3% от всички регистрирани горски пожара в същата година 
са с природен произход (San-Miguel-Ayanz et al., 2016). 

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

За периода 2005 – 2015 г. в НСИ (2017) е подадена информация за общо 458 свлачища в 
рамките на страната. Макар тези събития да не са в смъртоносни мащаби, каквито са 
наблюдавани в Колумбия (през 2015 г.) и Мексико (през 2016 г.) с десетки загинали, в България 
свлачищата са често срещан геоложки феномен. Те водят до големи финансови загуби и 
афектират върху качеството на живот на множество хора. Специално внимание на проблема 
със свлачищата е обърнат в изготвената, от Българска академия на науките (БАН) за 
Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), „Национална програма за 
превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и 
абразията по дунавското и черноморското крайбрежие 2015-2020 г.“ (БАН, МРРБ, 2015), където са 
разработени критерии за оценяване и са изготвени предложения за геозащитна дейност. 
Актуалното местоположение и състояние на свлачищата в България може да се проследи в 
Регистър на свлачищата в България (МРРБ, 2017). 

1.2. Дефиниции на природните бедствия, характерни за територията на 
България. 

1.2.1. Наводнения 

 Дефиниция 
1) разливане на водно тяло върху обикновено суха територия (Merriam Webster 2017). 
2) значително повишаване на водното ниво в река/поток, езеро, язовир или 

крайбрежен регион (Wirtz et al., 2009). 

Класификацията разделя наводненията на 3 вида, както следва (Wirtz et al., 2009): 
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1) речни/крайречни наводнения – наводнения, които най-често се 
причиняват от разливане на водно тяло извън нормалните му граници, 
предизвиквайки покачване на водните нива. Този термин се отнася и за 
акумулирането на вода над повърхността като последствие от 
продължителен валеж, появата на подпочвени води над земята, 
наводняване от топящи се лед и сняг и специални случаи като разчупване 
на ледниково езеро или спукване на язовирна стена. Най-често такива 
наводнения се наблюдават около реките. 

2) поройни наводнения – това са бързи наводнения, които са резултат от 
интензивни валежи. Характеризират се като внезапни наводнения, 
случващи се за кратък период. При наклонени терени водния поток се 
движи бързо и има висок разрушителен потенциал. При по-равнинни 
терени оттичането водата се случва с по-ниска скорост, от тази на падането 
ѝ като валеж. Такива наводнения често с свързват с гръмотевични бури и 
могат да срещнат условия за поява навсякъде. 

3) крайбрежни наводнения – техен причинител е вятърът. Изразяват се в 
покачване на водното ниво на море, естуар или езеро в резултат на силен 
вятър, насочващ водата срещу брега. 

Наводненията могат да бъдат и с антропогенен характер, като те се разграничават на 
такива, настъпили като последствие от аварии и неправилно използване на хидротехнически 
съоръжения, и наводнения, последствия от преднамерени действия (Министерски съвет, 
2012). 

1.2.2. Земетресения 

Земетресенията са обвързани със сеизмологичния риск, който според Reiter (1990) е 
вероятността или възможността за поява на, свързано със земетресение, явление като земен 
трус, образуване на разлом или втечняване на почвата. Те мога да имат вулканичен или 
тектоничен характер. Друг прочит на бедствието е поставянето му в класификацията на EM-
DAT в групата на геофизичните бедствия и разделянето му на два подтипа – земен трус и 
цунами (Wirtz et al., 2009). 

 Дефиниция – събития, причинени от рязко освобождаване на енергия в земната кора или 
горната земна мантия в резултат от внезапно изместване на скален пласт (EEA, 2010). 

Вибрациите по време на земен трус могат да бъдат достатъчно силни, за да причинят 
разрушаване на инфраструктура и човешки жертви. Обикновено земетресението е 
придружено от серия последващи вторични трусове със затихващи функции, а последиците 
от него могат да се изразят и в активиране на свлачища и образуване на цунами. 

1.2.3. Екстремни температури 

 Дефиниция – събития, които се характеризират с температурни аномалии в двете 
крайности на температурната скала.  

Класификацията на EM-DAT разделя това бедствие на три подвида (Wirtz et al., 2009): 

1) топла вълна – аномалия, която се изразява в продължителен период на много 
горещо, понякога и влажно, време, отнесено към нормалния климатичен 
характер за определен регион. 

2) студена вълна – събитие, което може да бъде, както продължителен период на 
екстремно студено време, така и внезапно навлизане на екстремно студени 
въздушни маси над обширна територия. 

3) екстремни зимни условия - причинители на щети върху сгради, 
инфраструктура, пътен трафик и др., резултат от наличието на сняг и лед, 
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изразени под формата на напрежение от снежна маса, замръзнал дъжд, 
замръзване на водни течения и др. 

Екстремните температури биват разпределяни към групата на климатичните природни 
бедствия (в класификацията на EM-DAT) или към по-общата група от хидрометеорологични 
(Adams, 1999). Независимо дали се дължат на топла или студена вълна, аномалиите в климата 
водят, както до големи материални щети като загуба на земеделска продукция, увеличение в 
разходите за транспорт, електроенергия, повреди върху инфраструктурата и др., така и в 
цялостно понижаване на здравословното състояние на обществото, разпространение на 
болести сред него и увеличаване на смъртността. 

1.2.4. Бури 

Бурите се характеризират като метеорологични природни бедствия и се подразделят на 
следните 3 типа: 

1) тропическа буря – голяма затворена циркулираща система в атмосферата, 
комбинираща ниско налягане с бурни ветрове, която се върти обратно на 
часовниковата стрелка в северното полукълбо и по нея, в южното полукълбо. 
Притежава различни имена в различните части на света – циклон (в Индийския 
океан и Южния Тихи океан), ураган (в Източния Тихи океан и Западния 
Атлантически океан) и тайфун (Западния Тихи океан) (IFRC 2017). 

2) екстра тропически циклон – циклонна система с ниско налягане, характерна за 
средните ширини (EM-DAT, 2015b). През студените месеци този вид бедствие 
предизвиква опасно зимно време, характеризиращо се с тежки снеговалежи, 
снежни и ледени бури. 

3) конвективна (локална буря) – атмосферни феномени, които предизвикват 
гръмотевични, снежни, пясъчни бури, торнадо, силни ветрове и градушки. 

Характерни от изброените за територията на България са гръмотевичните бури и 
градушките през летните месеци, снежните виелици през зимата, както и силни ветрове и 
торнадо (наричано още смерч). 

1.2.5. Свлачища 

Свлачищата попадат едновременно в две групи бедствия – геофизична и хидроложка 
група. Подгрупите, в които попадат са движения на земните маси, като според 
класификацията на EM-DAT в зависимост от произхода си те биват два вида – сухи (част от 
геофизичните бедствия) и мокри (част от хидроложките бедствия).  

 Дефиниция - насоченото надолу движение по склон на почва, скали или 
органични материали под въздействието на гравитацията. Същият термин се използва 
и да се определи релефната форма, резултат от това движение (Highland & Bobrowsky, 
2008). 

Появата на свлачище зависи от множество фактори като геоложка основа, свойства на 
почвата, морфология на склона и др. Свлачищата често са последствия от други 
предхождащи бедствия като земетресение, вулканично изригване, речна ерозия и др., както 
и резултат от несъобразена и агресивна употреба на земята от човека. 

1.2.6. Горски пожари 

Горските пожари са бедствия с тежки последици, както за екосистемите, така и за 
обществото. Въпреки че често са резултат от човешка намеса, те се причисляват към 
природните бедствия и по-точно към групата климатологичните бедствия. В тази 
класификация те са представени като подвид на общото понятие – пожари, извън 
урбанизирани територии, като към тях са прибавени и полските пожари (Wirtz et al., 2009). 
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 Обща дефиниция за пожар, извън урбанизираните територии - 
неконтролируемо и непредвидимо горене, с или без пламъци, на растения в естествена 
среда, което поглъща естествените горива и се разпространява в зависимост от 
абиотични фактори като вятър, морфология на релефа и др. Причината за появата на 
такъв пожар може да бъде светкавица или човешки действия (EM-DAT, 2015b). 

 Дефиниция за горски пожар – неконтролиран пожар в горска територия 
(Merriam Webster, 2017). 

 Горските пожари се подразделят на земни (ground), низови и върхови пожари в 
зависимост от материала, който гори. При земните горски пожари се наблюдава горене на 
корени, торф и други органични материали под почвената повърхност. Низовият горски 
пожар засяга горими материали на повърхността на земята, но не и короните на дърветата. 
Върховият пожар обхваща сухи и живи дървета, листа, клони и др. и се разпространява много 
бързо (Велизарова, Станкова, & Глушкова, 2013). 

1.3. Основи на управлението при кризи, породени от природни бедствия. 

Природните бедствия са непредотвратими и най-често непредвидими събития, които 
често поставят обществото пред предизвикателства с мащабни последици. Задачата 
поставена пред човечеството - да контролира природата, все още изглежда невъзможна и 
далечна, затова всички негови усилия се насочват в прогнозирането на бедствията и 
смекчаването на резултатите от тяхната поява. Благодарение на натрупания опит и 
развиващите се технологии, фокусната точка, за справяне с кризисни ситуации в миналото, 
се измества от облекчаване на последствията от събитието, към оценяване на риска за поява, 
симулиране на бедствени сценарии и подготовка на населението. 

1.3.1. Оценка на риска 

 Определение за риск 

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

 Триъгълник на Кричтън за риска 

В друго не толкова изчерпателно определение, създадено за целите на застрахователите, 
Crichton (1999) добавя и понятието „излагане“. В него той представя риска като площ на 
триъгълник, чийто страни са заплаха, уязвимост и излагане (фиг.1.7). При това представяне, 
ако една от страните на фигурата е 0, или казано по-друг начин един от изброените 
параметри липсва, то площта също е равна на 0 т.е. не се наблюдава риск. 

Пример за прилагането на триъгълника на Crichton (Кричтън) при риск от 
земетресение: 

- Заплаха – VIII-ма степен на интензивност от сеизмична заплаха; 
- Уязвимост – сеизмична устойчивост на сградите; 
- Излагане – наличие на население в застрашения район. 
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Фиг. 1.7. Триъгълник на Кричтън за риска. 

Тази формулировка предразполага стремеж към намаляване и\или свеждане до 0 на 
поне един от трите параметъра: заплаха, уязвимост и излагане, за да бъде елиминиран риска.  

Примери за способи за намаляване на риска от наводнения: 

- заплахата може да се намали с редовно почистване на речните корита, 
контролирано изпускане на язовирите и др.; 

- уязвимостта може да се редуцира чрез създаване на планове за бърза и 
навременна реакция, застраховане на имущество и др.; 

- излагането може да се елиминира чрез създаване и прилагане на регулации за 
строеж в зона с повишен риск от наводнения и разумно управление на 
територията. 

 Оценка на риска 

Общото понятие „оценка на риска“ се дефинира като „цялостен процес на 
идентифициране на риска, анализ на риска и изчисление на риска“ (ISO 31010:2009). Тази негова 
дефиниция предразполага за широката му употреба в различни аспекти, като най-често то 
се използва във финансовата сфера. 

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

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

UNDP разглежда оценката на риска като важен етап от процесите на взимане на 
решения в кризисни ситуации и определя неговата изчерпателност в зависимост от 
спазването на седем значими стъпки: 

1) Преценка на настоящата ситуация, нужди и пропуски; 
2) Оценка на заплахата; 
3) Оценка на излагането; 
4) Анализ на уязвимостта; 
5) Оценка на потенциалното въздействие и загуби; 
6) Профилиране и изчисление на риска; 
7) Формулиране (или ревизия) на стратегии и планове за действие за намаляване на 

риска от бедствие. 
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1.3.2. Цикъл на управлението при бедствия 

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

1) Смекчаване – етап, през който основната цел е намаляване на 
вероятността от поява на бедствие или редуциране на потенциалните щети от 
него. Тази фаза се базира на анализирането на риска и най-често се свързва с 
установяване на изисквания за устойчивостта на сградите, зониране на 
територията, определяне на нужда от инфраструктура за превенция на 
населението (диги, язовирни стени, убежища) и др. 

2) Предварителна подготовка – при този етап се допуска, че бедствие ще 
се случи и действията в него са насочени в подготвянето на населението и 
спасителите за адекватен и ефективен отклик. Процесите в тази фаза са свързани с 
обучение и изграждане на правилно поведение в кризисна ситуация, както и в 
създаването на процедури и планове за евакуация и спасителни действия. 

3) Отклик – този етап стартира, когато бедствието е неизбежно или е вече 
е настъпило. В него се задействат изготвените, във фазата на предварителната 

подготовка, планове за реагиране, евакуация на населението и спасителни 
действия с цел да се спасят максимален брой човешки животи и да се намалят 
щетите. Включва мобилизация на спасителните екипи, чиято цел е да евакуират, 
подслонят пострадалите и да им укажат медицинска грижа; да водят спасителни 
операции и операции за издирване; да овладяват инцидентите, породени от 
кризисната ситуация. 

4) Възстановяване – последен етап от управлението на дадена криза, в 
който процесите могат да отнемат от дни до месеци и години. Основни цели са 
възвръщането на обичайното функциониране на системите на обществото и 
нормализиране на условията за живот. Тази фаза от цикъла включва действия като 
идентифициране на щетите, определяне на нуждите и ресурсите, възстановяване 
на инфраструктура, както и оценяване на инцидента и последиците от него, за да 
се вземат поуки и изводи, които да са основата за предложения за мерки и техники, 
приложими във фазата на смекчаването. 

Четирите фази на управлението на кризи при бедствия са взаимосвързани и циклични 
(фиг. 1.8), като не винаги границите помежду им са ясно разграничими, а действията в две 
съседни често се припокриват. Добър пример за връзката между тях е използването на вече 
утвърдени изисквания за строителство в етапа на смекчаването, при реконструирането на 
сгради в етапа на възстановяване. 
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Фиг. 1.8. Фази на управлението на кризи при бедствия. 

1.4. Картографията в цикъла на управлението при бедствия 

Неделима част от изследването на риска е и неговото картографиране. В работен 
документ на Европейската комисия (European Commision, 2010) оценката и картографското 
изобразяване на риска се разглеждат като взаимосвързани процеси. Приложението на 
картографията в цикъла на управлението при бедствия не се изчерпва с пространствените 
анализи за риска и заплахата. Картографските продукти активно участват в четирите етапа: 
смекчаване, предварителна подготовка, отклик и възстановяване. Маринова (2014) 
класифицира видовете карти в зависимост от момента на развитие на бедствието, в който те 
биват използвани, както следва: 

 Преди бедствието – карти на опасностите; карти на риска; карти по 
статистически данни; прогнозни карти; карти за защита; 

 По време на бедствието – „бързи“ карти; справочни карти; карти за планиране 
на спасителни действия; 

 След бедствието – карти с оценка на щетите; карти за възстановяването. 

Имплементацията на параметри, като уязвимост, заплаха и излагане, в 
геоинформационна среда, е силен инструмент за изследването на пространственото 
разпространение на заплахата. Създаването на такива картографски продукти е важна 
стъпка в процесите на овладяване на кризи, породени от природни бедствия, тъй като 
подпомагат целесъобразното управление на територията и изготвянето на стратегии за 
намаляване на риска от бедствия. Когато се говори за предварителна подготовка, трябва да се 
каже, че изготвянето и използването на картите за защита, продукти на съвместната работа 
на широк кръг от специалисти, са неделима дейност от този етап, тъй като представляват 
съществена част от плановете за евакуация на населението. Аналитичните възможности на 
географските информационни системи и бързите пространствени решения карат 
специалисти и спасителни екипи да ги прилагат и в най-критичните моменти дори по време 
на бедствието. Решаване на задачи като изчисление на засегнати зони, преброяване на 
афектираните жители, планиране на действия за евакуация, изчисляване на най-краткия 
безопасен път за спасители са само част от възможностите, за осъществяване на навременен 
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отклик чрез картографията. Картите, изготвени след бедствието, най-често създадени върху 
актуални сателитни изображения, са ключов елемент от организацията на възстановителните 
дейности и оценка на щетите. Подробно разглеждане на ползите от картографско 
моделиране на природните бедствия и технологиите за неговото осъществяване е 
представено в Глава III. 

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

Макар природните бедствия да са част от съществуването на планетата още преди 
появата на човека, днешни теории и изследвания, доказват връзката между човешкото 
присъствие и зачестилите бедствени събития с природен характер. Климатичните промени 
и прогресивното нарастване на населението, пораждащо нуждата от урбанизиране на все 
повече територии, се свързват пряко с нарушаването на баланса в природата и появата на все 
повече засушавания, наводнения, горски пожари и др. Непредвидимостта и големите 
мащаби на природните бедствия се отразяват, както върху околната среда, така и върху 
човечеството, засягайки почти всички аспекти на обществото. 

1.5.1. Влияние на природните бедствия върху околната среда 

Изследването на влиянието на природните бедствия върху околната страна често 
отстъпва пред изучаването и оценяването на социално-икономическите последици. 
Причините за това могат да се обобщят, както следва (National Research Council, 1999): 

1) Не всички бедствия оказват значително влияние върху околната среда. 
2) Някои от тях оказват положителен ефект върху околната среда. 
3) Щетите трудно могат да се опишат и да получат количествени измерения. 

В зависимост от вида, мащаба и честотата на природното бедствие, последиците могат 
да бъдат положителни или негативни. Наводненията в неурбанизирани територии 
подобряват плодородните качества на почвата, както и подпомагат миграцията на някои 
животни. В други случаи, предизвикани от проливни дъждове, те са причина за образуването 
ерозия и свлачища. При достигане на заливанията до земеделски земи, обработвани с 
химикали, е възможно да се наблюдава замърсяване на водното течение. Докато 
наводненията могат да оказват, както  положителен, така и негативен ефект, то природното 
явление „суша“ действа смъртоносно за растения и животни и често води до горски пожари. 
Влиянието на природните бедствия върху неурбанизираните територии е малко изследван и 
често пренебрегван проблем, но неговият отзвук се усеща не само върху екосистемите, но и 
върху обществото. 

1.5.2. Социално-икономически последици от природните бедствия 

Едни от най-катастрофалните природни бедствия на земята са земетресенията. Учените 
все още не могат да открият начини за тяхното предвиждане, а техният разрушителен 
характер нанася ежегодно огромни материални щети и загуба на хиляди човешки животи. 
По класация на Munich Re (2015), земетресението с най-големи финансови загуби и загинали, 
за периода 1980 – 2014 г., е това в Тохоку, Япония (2011), при което земният трус и 
последвалото цунами са причина за близо 16 хил. смъртни случая, а икономическите загуби 
се оценяват на 210 милиарда долара (фиг. 1.9 а, б). Същият източник нарежда на второ място 
по оценени загуби, друго земетресение в Япония, това в Кобе, със 100 милиарда и 6 430 
жертви. Това събитие е характерен пример за разрушителното въздействие на природните 
бедствия върху бизнеса и икономиката. Преди земетресението пристанището в Кобе се счита 
за едно от най-важните пристанища в света. Последиците от труса върху инфраструктурата, 
приходите в региона и последвалата безработица, са толкова тежки, че въпреки големите 
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инвестиции за възстановяването му, то никога не възвръща влиянието си на световния пазар 
(Chang, 2000). 

Фиг. 1.9. а) Карта на земетресението в Тохоку; б) снимка от разрушителното цунами. 

Годишният доклад за климата и катастрофите на Aon (Aon Benfield, 2016), водеща 
корпорация в сферата на управлението на риска, застраховането и човешките ресурси, 
разкрива, че 85% от финансовите загуби от природни бедствия през 2016 г. са резултат на 
само четири бедствия – наводнения, земетресения, сурово  време и циклони. 

Както при наводненията, така и при земетресенията, икономическите загуби 
надвишават средната сума за последните 10 години (фиг. 1.10). Същият доклад посочва 
ураганът Матьо в САЩ, като събитието отнело най-много човешки животи - 605. 

Фиг. 1.10. Глобални икономически загуби по опасност. 
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Документ на Обединените нации (UNISDR, 2013) посочва щетите върху 
инфраструктурата, като основна причина за натрупване на загуби за бизнеса по време на 
бедствие. Това включва както щетите върху фабрики, складове и офиси, така и върху 
транспортната, водоснабдителната и електропреносната инфраструктура. Докато върху 
малкия бизнес въздействат локалните бедствия, то при големите корпорации влияние оказват 
събития, случили се, където и да е по света, тъй като те засягат партньори, логистика и 
промени в световния пазар. Други съществени причини за големите загуби, особено за 
малкия бизнес, са липсата на планове и стратегии за справяне с кризи и незастраховането на 
съоръжения и стоки. 

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

1) Слаби конструкции на сградите – често в развиващите се страни се наблюдава 
липса на регулации на строителството. 

2) Ниско ниво на обща хигиена – това води до по-лесното разпространяване на 
заразни болести, които са едни от последиците при мащабни природни бедствия. 

3) Бърз прираст и висока гъстота на населението. 
4) Липса на ресурси за бърз отклик и възстановяване – осигуряването на системи за 

навременен отклик са свързани с модерни технологии и голямо количество 
финансови ресурси. 

5) Липса на икономическа и социална сигурност. 

Във всяка част на света, природните бедствия нарушават цикъла на живот на 
обществото. Социалните последици от тези катаклизми могат общо да се разделят на 
физически и психически, директни и индиректни. Тежка физическа социална последица за 
засегнатите е загубата на дома. Quarantelli (1982) описва дългия процес, през който хората, 
загубили своя дом преминават след трагичния инцидент. Първата фаза е спонтанното 
избиране на локация за спешен подслон, която да осигури защита по време на бедствието. 
След това идва нуждата от временен подслон, който най-често е осигурен от близки и 
приятели. Третата фаза е използването на временен дом, който е в осигурените от 
правителството, локации и структури. Последният етап е възстановяването на нормален 
начин на живот на домакинството в постоянен дом. Това е тежък процес, който изисква 
ресурси и планиране и пълното му изпълнение може да отнеме от месеци до години, а 
домакинствата с ограничени средства може никога да не достигнат до последната фаза. 
Последиците от природните бедствия могат да засягат, както частния сектор, така и 
обществения. Разрушените транспортни връзки, сгради с обществено значение като 
болници, училища, детски градини и др., се отразяват индиректно дори и на непряко 
засегнатото население, като нарушават ритъма на живот и се отразяват негативно върху 
местния бизнес. 

Друг аспект на последиците от природните бедствия е психологическото обременяване 
на пострадалите и техните близки. Преживяването на природен катаклизъм в зависимост от 
неговите размери, може да доведе до посттравматичен стрес, депресия, усещания за страх и 
гняв при засегнатите. Подобни събития пряко се свързват с увеличаването на употребата на 
алкохол и наркотични вещества, както и със случаите на самонаранявания и агресия. 
Премахването на психологическите последици върху населението е бавен процес, като са 
необходими специални способи, методи и работа със специалист, за да може засегнатите да 
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преодолеят събитието. Особено внимание трябва да се обърне на социално уязвимите групи 
на обществото, каквито са децата, старите хора, психично болните, етническите малцинства 
и семействата на загиналите по време на събитието. Не на последно място психологическа 
подкрепа трябва да се окаже и на специалистите, участвали в спасителните операции. 
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Глава II. Защита от природни бедствия в образователната 
система 

2.1. Децата – като уязвима социална група. 

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

Децата усещат влияние от бедствията, когато: 

 биват пряко засегнати – при изпитване на директна заплаха, при загуба на дом, 
близък човек и др. 

 биват непряко засегнати – ако те са странични наблюдатели, но сред 
пострадалите има познати, близки хора; ако са загубили своето училище, 
площадка за игра и др. 

 получават информация (най-често чрез медии) за бедствия, засягащи близки 
или далечни места – в тези случаи в тях се повдигат въпроси дали може 
бедствието да засегне и тях, кога и как може да се случи това. 

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

2.1.1. Физическа уязвимост 

В материал, свързан с предварителната подготовка на най-малките за справяне с 
бедствията, Американската академия на педиатрите посочва, че децата имат уникални 
нужди - физически, физиологически, ментални и такива, свързани с развитието им. В него те 
основно се фокусират върху физиката на децата и посочват следните причини за тяхната 
уязвимост при бедствия (American Academy of Pediatrics, 2002): 

 Децата дишат по-учестено от възрастните хора, затова те са много по-изложени 
на отравяния, разпространявани във въздуха. 

 Децата са по-податливи на агенти, предизвикващи прилошаване и гадене. 
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 Децата нямат изградени моторни действия като възрастните, което прави по-
трудно тяхното „измъкване” от мястото на инцидента.  

 Децата имат по-малък резерв от течности в тялото си, което увеличава риска от 
дехидратация и натравяне. 

 Децата имат по-слаба имунна система и са потенциални жертви на заразни 
заболявания. 

Цялостната физическа слабост - по-малкият скелет и мускулатура, ограничава техните 
възможности за реакция, което определя търсенето на други подходи за предпазването и 
оцеляването им по време на криза. Физическите особености на детския организъм, зависят от 
възрастта и степента на развитие, но общите характеристики трябва да се вземат в предвид 
при спасителни действия и последващите грижи след бедствието. 

2.1.2. Психическа уязвимост 

Психическата уязвимост е различна при всяко дете и ситуация, като зависи от вида на 
бедствието, излагането на детето и близките му и неговите индивидуални характеристики 
(Foltin, Schonfeld, Shannon, & Grady, 2006). По-време на природно бедствие, децата могат да 
загубят близък човек, дом, домашен любимец. Това са ситуации, на които те реагират силно 
емоционално и са причини за разклащането на целия им свят. В своята книга Greenman (2005) 
определя четири стълба на сигурността в човешкия живот. Това са: 

 Хора – близки хора, семейство, приятели; хора, на които се има доверие. 

 Място – най-често това е домът, в който човек се чувства защитен и в зона на 
комфорт; познато място, в което той се чувства в безопасност. 

 Рутина – повторяеми действия, които имат определен ред и чиито последици 
са предвидими и ясни; рутината дава спокойствие на човека и стабилизира 
групите. 

 Ритуал – ритуалът работи заедно с рутината; малки действия като прегръдката 
за довиждане или начина, по който човек се събужда; ритуалът държи хора и 
групи заедно в тежки моменти на стрес и несигурност. 

Тези четири стълба на сигурността се отнасят за живота на човека като цяло, но имат 
значително участие в този на детето, а събарянето на някой от тях, отключва в него чувство 
за несигурност и тревога. Трябва да се отбележи, че освен от хората и дома, децата са силно 
зависими и от рутината, затова възможно най-бързото възвръщане към нея след природното 
бедствие, подпомага по-бързото преодоляване на събитието. 

Невъзможността на детето да посрещне само дори собствените си нужди за храна, 
дрехи, вода, го правят силно зависимо от възрастните. Това е причина дори временната 
раздяла с близък човек да се отразява сериозно върху детската психика, като подсилва страха 
от изоставяне и усещането за безпомощност. Често след природното бедствие, децата са 
евакуирани отделно и изживяват тежки часове (дори дни) в стрес и страх, че няма да бъдат 
събрани със своите близки, от които пряко зависи техният живот. Катастрофалното събитие 
среща детската психика, докато тя още се изгражда, а липсата им на житейски опит пречи на 
разумното възприемане на кризисната ситуация. При по-малките това се засилва от 
невъзможността да бъде различавана действителността от измислицата и погрешното 
възприемане на време и пространство.  

Не на последно място трябва да се спомене, че децата трудно се ориентират както в 
стресова, така и в нестресова ситуация. Липсата на правилна преценка за опасност и 
трудността да следват указания и предупреждения са причина да се търсят специфични 
методи за въздействие и обучение и да се полагат усилия, за подобряването на възприятието 
им за околния свят. Физическата и психическата уязвимост на децата по време на бедствие 
изискват специален подход. Изготвянето и прилагането на обучителни програми изграждат 
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устойчивост и правилно поведение и подготвят новото поколение за правилна реакция при 
срещата му със следващото събитие с катастрофални размери. 

2.2. Обучение по защита от природни бедствия в училищата. 

Добрата училищната среда трябва да предоставя сигурност и подкрепа на новите 
поколения, като насърчава стремежа им към изграждане на по-добро бъдеще и перспективи. 
Защитата при природни бедствия в училището се разглежда в две основни посоки (UNICEF, 
2011; Campbell & Yates, 2007): 

1) Осигуряване на устойчива при бедствия училищна база; 
2) Обучение по защита от природни бедствия в училище. 

Децата прекарват активната част от своето ежедневие най-вече в училището, където 
получават теоретични и практически знания за света. Ето защо включването на обучението 
по защита от природни бедствия в училищните програми е най-правилният подход, 
животоспасяващи съвети и практики да достигнат до детската аудитория (фиг. 2.1). Чрез 
подбрани педагогически методи и подходи, при предаването на такъв тип информация, 
може да се въздейства на децата и да се изгради в тях правилно поведение по време на кризи, 
което да е предпоставка за спасяване на техния или чужд човешки живот. 

Фиг. 2.1. Деца участват в занимания по програмата CFS (Child – Friendly – Spaces) след тайфуна 
Хайан, Филипини. 

2.2.1. Имплементация на обучението по защита от природни бедствия в 
образователните системи 

В международната стратегия за намаляване на бедствията “Hyogo Framework” 
(UNISDR, 2005), две от петте основни цели, за справяне с кризи, са обвързани с образоването 
на населението за рисковете и заплахите от опасните природни феномени. Това са: 

Цел №3: Да се използват знанията и иновациите, за да се построи култура на 
безопасността и устойчивост на всички нива. Основни приоритети са въвеждането на 
единна терминология, прилагането на обучение за природните бедствия в 
училищната програма и извън нея, запознаването на всички нива на обществото с 
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тематиката на природните бедствия, осъществяването на практически обучения и 
тренировки и др. 

Цел №5: Да се подсили подготовката преди бедствията за ефективен отклик на всички 
нива. 

Двете цели общо назовават необходимостта от обучение по защита при природни 
бедствия на обществото и подчертават, че това е важна стъпка за редуциране на 
последствията от тях. Тези насоки са общовалидни и са предназначени да обхващат всички 
социални групи, включително и децата. Използването на образователната система, за 
„посяване“ на подобни знания още от ранна възраст, поставят добра основа за създаването на 
трайна култура на населението, с цел повишаване на неговата устойчивост и сигурност по 
време на събития с катастрофални последствия. В тази връзка International Network for 
Education in Emergencies (INEE) поставя 19 стандарта, определящи връзките между 
образованието и бедствията (INEE, 2012). Част от тях са обвързани с образователната 
политика и изискват създаване и прилагане на регулации и закони, които да превърнат 
обучението за защита при бедствия в неделима част от образователните програми и да 
осигурят участието на децата в процесите на подготовка на обществото за справяне с тези 
събития. 

Wisner (2006) също поддържа идеята, че включването и популяризирането на занятия, 
свързани с природните бедствия, в училище, са пряко свързани с устойчивото развитие на 
обществото. За да бъдат ефективни, те трябва да бъдат изградени върху трите важни основи 
на обучението: подбрани педагогически подходи, за въздействие върху учениците, 
експериментално учене, с което те да бъдат включени в действията по реалната подготовка 
за бедствия и уроци, от истинския живот, които да ги срещнат с реални човешки 
преживявания. 

Основните трудности, които се срещат при имплементацията на обучението по защита 
от природни бедствия в училищата, са свързани със строгостта и организацията на 
образователните програми. При този тип занятия е трудно и неправилно да се прилага най-
често срещания в учебните часове метод – „преподаване - изпит“, поради тяхната 
практическа насоченост и необходимостта от изграждане на поведение, а не само усвояването 
на знания. Въпреки това за да бъдат постигнати добри резултати е необходимо полагането на 
добра теоретична основа. Най-подходящият подход е обвързването на обучението за защита 
с науките за земята и климата, които обясняват причините и същността на природните 
бедствия, като чрез него се постига най-трайно въздействие върху децата. Добрите практики 
при подобни обучения се позовават на споделянето и използването на чуждия опит и 
полагането на креативни подходи. Пример за такъв е създаването на среда, в която учениците 
и учителите, участват като партньори в дискусии за разрешаване на проблеми. 

Подходите, които служат за интегрирането на намаляването на риска от бедствия в 
училищната програма, могат да се сведат до следните три типа (Petal, 2008): 

 Самостоятелни курсове – това са най-често избираеми предмети или курсове, 
достъпни само за малка група от учащите, определена на избираем принцип. 
Този подход не дава значителни резултати, тъй като не достига до много 
ученици. 

 Учебни единици в програмата - това са най-често модули, части и глави, които 
са специално разработени за обучение за защита от природни бедствия и са 
включени в учебния график. 

 Интегриране на материалите за обучение за защита от природни бедствия във 
вече съществуващите учебни предмети – този подход изисква по-дълго време за 
имплементация и работа на разнороден експертен екип.  
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Ползите от имплементирането на обучение по защита от природни бедствия в 
образователните програми могат да се обобщят, както следва: 

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

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

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

4) Изграждане в новото поколение на съзнание за съществуващите заплахи 
на планетата и поставяне на основите за търсене на по-добри и напредничави 
практики за справяне в бъдещето. 

2.2.2. Примери от световната практика 

 Япония 

Япония е страна, която има дългогодишен опит в намаляването на риска от бедствията, 
както в посока подобряване устойчивостта на инфраструктурата при най-често срещаните 
бедствия – земетръс, цунами и тайфуни, така и при успешно прилаганите обучения на 
населението за бърза и животоспасяваща реакция. Макар да се счита, че японското общество 
е подготвено от десетилетия за катастрофалните събития, земетресението в Кобе (вж. стр. 32) 
променя значително системата за управления на бедствия на територията на страната. 
Промените се отразяват и в образователната система, като Министерството на образованието 
започва усилия за подобряването на обучението за защита от природни бедствия в японските 
училища (Shiroshita, Kawata, & Collins, 2008).  

Фиг. 2.2. Каоро Сано на 15 заснема останките след цунами в град Отсучи, Япония. 
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В училищната програма се разглеждат три теми, свързани с безопасността на децата: 
общи правила за безопасност всеки ден, пътна безопасност и превенция при бедствия. Темите 
за превенцията от бедствия се разглеждат в началния и в основния етап на образование, като 
от 2002 г. се използва интегриран подход, чрез който информацията е включена, като част от 
предмети като наука, физическо и здравно образование и др. Учителите имат свобода в 
избора си на педагогически подходи, като най-често прилаганите са: лекции от гости, 
обучителни екскурзии (фиг. 2.2), интервюта, картографиране на заплахата, игри и песни 
(Selby & Kagawa, 2012). Основна цел за обучението в Япония освен създаване на отговорно и 
разумно поведение, е и изграждане в учениците на чувство за солидарност към другия по 
време на бедствие. 

 Турция 

Високата гъстота на населението и голямата заплаха от земетресения в най-големия град 
в Турция – Истанбул, поставя въпроса за сигурността на населението при бъдещи трусове. 
Урокът научен след големите земетресения през 1999 в региона Мармара, нанесли огромни 
икономически щети върху околността и причинили смъртта на десетки хиляди хора, е 
причината да се търсят по-добри практики и подходи при обучението за защита от бедствия 
в турските училища (Ersoy & Koçak, 2015).От 2005 в новата учебна програма информацията 
за природните бедствия и превенцията от тях се интегрира, подобно на практиките в Япония, 
в природните и социалните науки за учениците в начален етап на образование. Учениците в 
основен етап на образование се сблъскват със статистически данни за бедствията и оценка на 
заплахата и риска в часовете по математика, а в по-късен етап се запознават и с екологичните 
проблеми на страната и начините за справяне с тях (Selby & Kagawa, 2012). Материали за 
ученици от средното образование и възрастни са събрани в „Наръчник с основни знания за 
бедствията“, публикуван от Министерството на образованието. След първата му публикация 
той е специално адаптиран за деца в две възрастови групи: 7 до 11 и от 12 до 15 години (BRI & 
GRIPS, 2007). 

 Русия 

В Русия учениците се обучават по защита при кризисни ситуации в специално 
изработени програми, които се прилагат в конкретни учебни часове. Този модел се прилага 
след 1991, и има за цел да подобри знанията и поведението на децата относно бедствените 
събития, досега получавани в часовете по военно обучение. В часовете те получават 
практически и теоретични знания за защита при потенциални рискове и кризи, включително 
и оказване на първа помощ (UNICEF & UNISDR, 2011). Предметът се изучава веднъж седмично 
за класовете от VII-ми до IX-ти клас, като в някои части на страната, с по-висок риск от 
бедствия, часовете се прилагат още от 5 клас. В последните две години от обучението на 
учениците, X-ти и IX-ти клас, се предоставя възможност за допълнително вземане на часове 
по този предмет. За привличането на интереса на учениците, учителите се насърчават да 
използват, освен задължителните учебни помагала по темата, и други преподавателски 
подходи като изготвяне на презентации, видео, бордови и ролеви игри, дискусии и изложби 
по тематиката и екскурзии до места с повишен риск (Selby & Kagawa, 2012). 

 Индонезия 

По данни на Asian Disaster Reduction Centre (ADRC, 2017) последните бедствия със 
сериозни последици за територията на Индонезия са големите земетресения в Суматра и 
Джава, които общо за периода 2004-2006 са отговорни за смъртта на близо 175 хил. души и над 
половин милион засегнати. Тази статистика определя нуждата от подобряване устойчивостта 
на инфраструктурата из цялата страна и разпространение на животоспасяваща информация 
за защита при бедствията. Правителството използва три основни начина за 
имплементирането на намаляването на риска от бедствия в училищната програма – като 
интегрирана информация в предметите от задължителното обучение, като специален 
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предмет, включен в занятията на някои училища, благодарение на гъвкавостта на учебната 
програма, и като допълнителни извънучилищни занятия (Selby & Kagawa, 2012). Въпреки 
изработените учебни материали като учебници и помагала (фиг. 2.3), видеа и симулационни 
игри за обучение при бедствия на деца (Willmott, 2014) и тяхното имплементиране в 
училищните часове, препоръките към правителството на Индонезия е да оказва съдействие 
и да координира различните инициативи, свързани с управлението на риска от бедствия, за 
да подобри бъдещите резултати (Hyogo Framework for Actions, 2011). 

Фиг. 2.3. Интегриране на темата за превенция от бедствия в помагалата по математика – 
Индонезия. 

2.3. Защита от природно бедствия в българската образователна система 

2.3.1. Общ преглед 

Основен документ за намаляването на риска от бедствия на територията на България е 
„Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г.“ , одобрен от Министерския 
съвет през 2014 г. с валидност от 6 години. Като приоритет за постигане на основната цел за: 
„Предотвратяване и/или намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, социално-
икономическата дейност, околната среда и културното наследство в България, вследствие на 
природни и причинени от човешка дейност бедствия“, е изграждането на култура за защита при 
бедствия във всички нива на обществото. Този приоритет е пряко свързан с включването и 
подобряването на вече съществуващите, дейности в учебната програма на учениците от I до 
XII клас в българското училище. Като част от дейностите към „Националната програма за 
защита при бедствия 2014 – 2018 г.“ е добавена и кооперация с Министерството на 
образованието и науката (МОН), изразена в обучението на „ръководен, преподавателски, 
педагогически и изпълнителски състав от системата на МОН“ с цел подобряване на 
поведението и действията по време на бедствия (Министерски съвет, 2014), както и 
актуализирането на „Указанието за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи, 
пожари и за оказване на първа помощ“, утвърдено от МОН през 2002 г., и „Инструкция № 2 от 
5.07.2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен 
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персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, 
издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г.“. 

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

 От I до IV клас – по 4 учебни часа годишно; 

 От V до X клас – по 5 учебни часа годишно; 

 От XI до XII клас – по 3 учебни часа годишно; 

В разпределението на темите (Приложение 2 – таблици 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), включени в 
обучението в начална степен на образование се наблюдава поетапно представяне на 
понятията наводнение, свлачище, порой (във II-ри клас), гръмотевична буря, силен вятър, 
ураган, смерч (в III-ти клас) и земетресения (в IV-ти клас). Само в един час от програмата на 
I-ви клас се говори общо за природните бедствия и за начините за справяне с тях. В часовете 
се включва и информация за първа долекарска помощ и предпазване от пожари. 

В 5 часа на класа за годината учениците от V-ти до VIII-ми клас се запознават в 
дълбочина със сигналите за ранно оповестяване на населението, както и поетапно с видовете 
природни бедствия. В V-ти клас се обръща внимание на сигналите и знаците за евакуация. В 
VII-ми клас се представя необходимостта от семеен план при бедствие, а учениците се 
запознават с този на училището. В часовете на класа за VIII-ми клас се включва представянето 
на рисковете от бедствия на местно ниво. 

Занятията за учениците от IX-ти до XII-ти клас се фокусират повече върху бедствията с 
антропогенен характер, както и върху поведението при наводнения. Представят се 
институциите, свързани със защитата на населението и доброволческите формировки. 

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

В българската образователна система, за разлика от примерите в Япония и Турция, 
темите за природните бедствия се разглеждат само в часовете на класа, като не е налице 
интегрираното включване на материалите в другите учебни предмети. Изключение правят 
програмата за II-клас, в която е включено Ядро №5 “Защита на живота и реакции в критични 
състояния”, като част от предмета „Околен свят“, и програмата за VII-ми клас, където в 
предмета „География и икономика“ темата за Тихия океан засяга и понятията тайфун и 
цунами. 

2.3.2. Учебни материали за началното образование 

 „Книга за учителя – начален етап. Методически разработки за обучение за защита при 
бедствия и аварии“ (Казаков и кол., n.d.)  
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Книгата е създадена в помощ на учителя по темите за безопасността при бедствия и 
аварии в часовете на класа. Тя съдържа три раздела – защита при бедствия, пожарна 
безопасност и спасяване и първа помощ, като няма диференциране на различните класове. В 
първи раздел, изчерпателно е подадена информация за основните природни бедствия, които 
се случват на територията на България. Всяка тема е придружена от инструкции за действие, 
интересни занимания, предложения за работа в къщи и др. 

 Помагала за ученици и учители за класовете от I-ви до IV-ти клас:  „Азбука на 
правилата“, Жулиета Савова и колектив, изд. „Просвета“ (фиг. 2.4); „Спазвам 
правилата“., Любен Витанов и колектив, изд. „Рива“; „Моят час на класа“, изд. 
АИКОМ; 

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

Фиг. 2.4. – Част от съдържанието на помагалото „Азбука на правилата“ на издателство 
„Просвета“ за I-ви клас. 

2.3.3. Учебни материали за основното образование 

 „Книга за учителя – прогимназиален етап. Методически разработки за обучение за 
защита при бедствия и аварии“ (Казаков и кол., n.d.) 

Методическите разработки са изготвени спрямо държавните нормативни документи и 
указанията на МОН за организация и провеждане на обучението по защита при бедствия и 
аварии в училище. Те са резултат от съвместната работа на фондация „Пайдея“ с експерти от 
министерства и организации. Съдържанието е разпределено в три раздела – защита при 
бедствия, пожарна безопасност и спасяване и първа помощ, като няма диференциране между 
различните класове. За разлика от книгата за учителя за начален етап, в която се разглеждат 
природните бедствия, в тази, първият раздел е посветен на катастрофалните събития с 
антропогенен характер – промишлени аварии, химически замърсявания и заразявания. В 
отделна тема се изследват заплахите от бедствия на местно ниво и се разглежда училищния 
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план за евакуация. Съдържанието на книгата е обогатено с разнообразни задачи и занимания 
за учениците. 

 Помагала за ученици и учители за класовете от V-ти до VII-ми клас: „Спазвам 
правилата“., Любен Витанов, изд. „Рива“ (фиг. 2.5); 

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

Фиг. 2.5. Част от съдържанието на помагало „Спазвам правилата“ на издателство „Рива“ за VII 
– ми клас. 

 „Учебно помагало за приложение на училищна програма за превенция“, 
Български червен кръст, 2011 г. 

Учебното помагало е насочено към учителите и обучителите и е изготвено от колектив 
на Български червен кръст (БЧК), Стоп Файър и СДИС30, по проект „Съвременни подходи 
за превенция сред децата и учениците в Европа“, финансиран от Финансовия инструмент за 
гражданска защита на Европейския съюз. Учебната програма, описана в книгата, е 
разработена върху метода IPCS, посочена още като Превантивна информация за безопасно 
поведение при кризи, широко използван и научно одобрен подход за обучение при бедствия 
и аварии. В помагалото са засегнати пет модула: организация и управление на дейността по 
превенция, намаляване на риска от бедствия и аварии, противопожарна безопасност, 
оказване на първа помощ и поведенчески реакции в случай на терористична атака. 
Съдържанието е фокусирано върху практическото обучение на ученици, като са разгледани 
сценарии за тренировки, решаване на казуси и др. 

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

2.3.4. Оценка и предложения 

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

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

Утвърден и широко приложим в страните, които най-често страдат от природните 
бедствия, е интегрираният подход на обучение за защита. Подобряването на теоретичните 
знания за природните бедствия може да бъде осъществено чрез вмъкване на информация за 
тях в различните предмети, свързани с наука, природа и технологии. Така например текстове 
за наводненията и пороите могат да намерят мястото си в темите за климата, а картите на 
заплахата и риска могат да бъдат представени в часовете по география. 

Предвиденото в учебната програма на VII-ми клас запознаване на учениците с 
училищния план за действие при бедствие и евакуационните планове, както и изготвянето 
на семеен план и раница за оцеляване, трябва да се случва в по-ранен етап на обучение, тъй 
като това са дейности, от които пряко зависи живота на ученика в кризисна ситуация. 
Потенциалните заплахи за района на живеене, трябва да бъдат по-задълбочено изследвани 
още при по-малките ученици, тъй като вероятността те да се случат е най-голяма. Детската и 
тийнейджърска уязвимост е предпоставка освен върху теоретичните знания и практически 
умения, педагозите да търсят и прилагат методи и за психологическата подготовка на своите 
ученици чрез разговори, дискусии, работа в екип. 

Като заключение може да се каже, че е необходимо развиването на по-детайлна и 
унифицирана учебна програма, свързана с обучението за защита при природни бедствия, 
която да интегрира в себе си нови подходи, технологии и практики за поддържане на 
интереса на учениците и изграждане на устойчиво поведение по време на бедствия и аварии. 

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

2.4.1. Децата и картографията 

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

В своята книга Spencer, Blades & Morsley (1989) изследват децата и разбирането им за 
пространство и пространствени връзки. Част от резултатите на техния труд показват, че още 
от ранна възраст в детския ум се осъществяват релации между реалността и простия 
графичен план, служещ за навигация и ориентация за местоположението на обектите. Освен 
за конструкцията на пространството, картите спомагат за придобиването на географски 
знания и за синтезирането на географска информация при децата (Anderson & Vasconcellos, 
1997). Резултатите от експеримент на Kotseva (2008) засягащ друга възрастова група - на 
двайсетгодишни, ясно показват, че включването на картографията като част от обучението 
на студенти по екология, подобрява възможностите им за възприемане и работа с 
геопространствена информация, а предимствата да си служат, разчитат и създават карти на 
екологични теми, подпомагат изграждането им като пълноценни специалисти. В този смисъл 
картографията е необходим инструмент във всички сфери на живота и подпомага всички 
възрастови групи при справянето им с обработката на пространствените връзки между  
обектите от заобикалящия ги свят. Заложена в учебната програма като част от материалите 
по география в началното училище, тя служи за развиването на разнообразни качества и 
способности като: наблюдателни умения; придобиване на нови знания, чрез визуално четене; 
умения за изобразяване на пространството и извършване на сравнения при неговата 
трансформация; четене, интерпретация и изготвяне на скици и карти, показващи 
местоживеенето или други важни локации (Castreghini de Freitas, 2012).  

За да бъде пълноценна една карта за потребителя, тя трябва да бъде съобразена с 
неговите възможности да разчита и усвоява информацията в нея. Това изискване е 
общовалидно за изготвянето на всички картографски продукти, затова специалисти се 
опитват да получат повече сведения за детското възприятие на картографските изображения. 
Много от тях се обръщат към изпитан експеримент, в който под формата на игра, деца от 
различни възрастови групи трябва да нарисуват пътя си от училище до дома. Това на пръв 
поглед елементарно занимание, дава поле за изследването на детското разбиране за околния 
свят. В резултатите от такава задача, поставена на деца от началното училище в Сао Пауло, 
Castreghini de Freitas (2012) открива, че те изпитват затруднения в изобразяването на обекти в 
една и съща перспектива (фиг. 2.6). 

Фиг. 2.6. Схема (карта) на пътя от вкъщи до дома – Джио, IV-ти клас. 
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При работата си с ученици от същата възрастова група Bandrova & Deleva (1998) 
констатират, че участниците в изследването демонстрират загриженост към 
местоположението и ориентацията на обектите, но не проявяват разбиране към понятието 
„мащаб“. 

Когато се говори за картографиране за деца, трябва да се има в предвид, че различните 
възрасти асимилират по различен начин съдържанието в картографското поле. При 
изготвянето на такива картографски продукти, основна роля играе количеството подадена 
информация, знаковата система, големината на текста и др. Bandrova & Vasilev (2008) 
разглеждат възможности за създаването на навигационни карти за деца, които да бъдат 
използвани в кризисни ситуации. Като основен прироритет в процеса на работа, те поставят 
разработването на специална система от условни знаци, които да бъдат лесно разпознаеми и 
асоциативни. 

Макар в повечето случаи през учебния процес децата да се сблъскват с традиционните 
2D карти, публикувани в географските и исторически атласи, и тези, изложени на стената в 
класната стая, не трябва да се забравя, че картографията днес има разнообразни и по-
модерни проявления. Технологиите са неделима част от ежедневието на новото поколение, а 
благодарение на тяхното прогресивно развитие, по-рядко срещаните навигационни карти в 
недалечното минало, сега служат за бърза ориентация в града. Приятелския интерфейс, 
лекотата на управление и лесния достъп, поместени в смартфона, с който повечето деца са 
свикнали от ранна възраст, са причините онлайн картите да се възприемат в ежедневието 
дори от най-малките. Развитието на съвременната картография поема и други посоки. 
Поставят се цели за постигане на максимална реалистичност на картографското 
изображение, което от 2D се превръща в 3D, а симулациите и географските информационни 
системи все по-често заемат място в картографирането за деца и възрастни на разнообразни 
тематики. 

2.4.2. Картографски продукти при обучението на деца по защита от природни 
бедствия 

Картографските продукти са незаменим инструмент при управлението на природни 
бедствия, като са успешно прилагани във всички етапи на неговия цикъл. Когато се говори за 
картография при обучение на деца по защита от природни бедствия, може да се да се каже, 
че тя има две направления: карти, създадени за деца и карти, създавани от деца. 

Първата стъпка, при за създаването на карти за обучение, е търсенето на отговори на 
следните въпроси (Bandrova & Milanova, 2011): 

- Как разсъждават децата в стресови ситуации? 
- Какви знания имат за картите? 
- Разпознават ли условните знаци върху тях? 
- Каква информация ще им бъде полезна, когато бедствието настъпи? 

Тези въпроси поставят основата за изработването на целесъобразни продукти в помощ 
на децата, както когато бедствието настъпи, така и в предварителната им подготовка, една от 
целите на която е пълноценно разбиране на съществуващите заплахи и тяхното 
пространствено разпространение. В своето ежедневие, не по-различно от възрастния, детето 
е заобиколено от разнообразни обекти, които среща и с които влиза или не влиза в контакт. 
Правилното класифициране на тази съвкупност от елементи от заобикалящия свят, 
подпомага взимането на правилни решения в критични моменти. Картографските продукти 
играят важна роля в справянето им с геопространствената информация (T. Bandrova, Kouteva, 
Pashova, Savova, & Marinova, 2015) и показват нагледно връзките между човека, обектите и 
бедствията. Ползите от картите при обучението на деца за защита от бедствия могат да се 
обобщят в следните: 
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 Подпомагат ориентацията на детето в пространството и обстановката; 

 Обясняват понятията „местоположение“, „разстояние“, „посока“; 

 Придават пространствено значение на заплахата и риска; 

 Подпомагат намирането бързо пространствено решение на проблема 
(най-често изход); 

 Подпомагат преценката за безопасността на дадено място; подбуждат 
търсенето на друго място с по-малка заплаха; 

 Изострят вниманието и обогатяват знанията за мястото, в което живеят 
или учат; акцентират върху важни обекти като болница, полицейско 
управление и т.н., както и на локации, които носят риск или които се 
асоциират с опасност; 

 Подават готови визуални насоки и решения за евакуация. 

Създаването на карти, свързани с природните бедствия, от деца, е един успешно 
прилаган метод за тяхното запознаване с рисковете и потенциалните заплахи. Най-често от 
учениците се изисква да начертаят карти на района в който живеят, като предварително пред 
тях е поставена задачата да определят важните обекти, опасностите и застрашените хора. 
Предварителната подготовка може да включва изследване на минали събития в района, 
интервюиране на хора, които са ги преживели, разсъждения върху ползването на земята и др. 
Преминаването през всички етапи на обмисляне и планиране, е един ефективен начин, 
децата самостоятелно да търсят и вземат решения за справяне с изникналата бедствена 
ситуация. Изработените карти могат да послужат за популяризиране на рисковете в 
общността. 

Според наръчника за учители на United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) - “Stay Safe and Be Prepared”, заниманията на ученици с карти са 
важна част от подготовката им за среща с природно бедствие, затова в него се предлагат 
различни занимания, които да включат картографията в обучителните действия (UNESCO, 
2014): 

 Рисуване на карти на риска за на страната; 

 Рисуване на карти на риска за района, в който живеят или учат; 

 Създаване на карти на квартала, които да включват евакуационни 
пътища, убежища, ресурси и опасности в близост, местоположение на хора, 
с нужда от специални грижи и др. 

 Създаване на карти по сателитни изображения; 

 Разглеждане на начините за получаване на картографска информация в 
интернет – онлайн карти на заплахата. 

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

3.1. Геопространствени данни за картографиране на природни бедствия 

В днешни дни геопространствената информация е не само приложима, но и, с 
напредването на технологиите, неделима част от съвременното управление на кризи, 
независимо дали те са породени от природни бедствия или са с антропогенен характер. 
Нейната важна роля се проявява във всички етапи от цикъла – от планирането през отклика 
и възстановяването до бъдещите процеси на смекчаване. Основно предимство на 
геопространствена информация при справянето с бедствени ситуации е, че потребителят 
може да се сдобие с голямо количество данни за кратък период, а ефективната ѝ софтуерна 
обработка води до бързи аналитични решения. Спестяването на време за реакция, 
възможностите за мониторинг и контрол и управление на ресурсите са критични за 
спасяването на човешки животи и намаляването на щети при овладяването на ситуации, 
породени от бедствия. 

Широкото използване на геопространствените данни, поставя въпросите как те да бъдат 
най-целесъобразно употребявани в управлението при кризи, необходими ли са регулации и 
на какви изисквания трябва да отговарят. В търсене на отговори National Research Council към 
американската национална академия, поставя следните условия (National Research Council, 
2007): 

 Да предоставят възможности за оценка на риска и устойчивостта; 

 Да дават възможности за предварителни прогнози за поведението на заплахата, 
възможните щети и потенциалните жертви; 

 Да подпомагат разпределението на ресурсите за спешен отклик и 
организацията на процесите по евакуация; 

 Да предоставят навременна локална информация за инцидента с фокус върху 
щетите, жертвите, заплахите и ресурсите за помощ; 

 Да бъдат ефективно използвани за мониторинг на заплахата, процесите на 
отклик и използваните ресурси; 

 Да проследяват инфраструктурните компоненти, предоставящи вода, енергия, 
отопление и др., както и да осигуряват наблюдение върху съоръжения в заплаха 
– мостове, тунели, химически промишлени сгради и т.н. 

Въпреки големите възможности, които геопространствената информация предоставя, в 
управлението и използването ѝ се срещат големи затруднения. Идеалистичната представа за 
вземане на бързи и ефективни решения често е заменена от последователност на 
продължителни процеси и задачи, разпределени между различни административни 
единици, отговарящи за отделни системи и услуги. Друга трудност е суровият вид на 
данните, обременени с административни и правни ограничения. Тъй като бедствията не се 
съобразяват с административни граници, то налице е необходимост за трансгранична 
хармонизация между стандартите и процедурите, като се подготви оперативна съвместимост 
между различните регионални или интернационални институции (Annoni et.al, 2005). Това 
са и причините да се създават инициативи и проекти получаващи общото наименование 
Spatial Data Infrastructure (SDI). 
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Абревиатурата “SDI” стои най-често зад обобщено понятие, представящо основна 
колекция от технологии, политики и институционални споразумения, които спомагат за 
наличието на пространствени данни и достъпността до тях. SDI поставя основата за тяхното 
откриване, оценка и приложение за потребители и доставчици на всички нива на 
правителството, частния сектор, неправителствените организации, образователния сектор и 
обикновените граждани (Nebert, 2004). Очакванията към тази инфраструктура са да 
подпомага и координира размяната и споделянето на статична и динамична информация 
между силите, отговарящи за справянето с кризата, като задоволява нуждите на организации 
и правителствени агенции, така че те изцяло да участват в управлението на бедствени 
ситуации (Snoeren, Zlatanova, Crompvoets, & Scholten, 2007). 

Примери за инициативи и проекти, свързани с осъществяването на съвместим обмен на 
геопространствени данни са: 

 Organizational Change, Evolution, Structuring and Awareness (ORCHESTRA) – 
консорциум между 14 страни, членки на Европейския съюз, който цели да се 
проектират и имплементират специфичните изисквания за геопространствени данни, 
за да се подобри съвместната работа между властите в Европа и да се осигурят по-
ефективни стратегии за намаляване на риска и операции в извънредни ситуации 
(European Commission, 2017a). 

 Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE) - директива, влязла в 
сила от 15 май 2007, чието цялостното реализиране трябва да приключи до 2019 г. Тя 
има за цел да изгради инфраструктура за пространствени данни в Европейския съюз, 
като това ще спомогне за споделянето на пространствени данни, свързани с околната 
среда, сред организациите в публичния сектор и ще предостави улеснен публичен 
достъп (European Commission, 2017b). 

 Global Monitoring for Environment and Security (GMES) – европейска програма, 
която се занимава с природните заплахи, хуманитарната помощ, предпазването на 
околната среда, управлението на рискове и кризи и сигурност (Boes & Stoyneva, 2006). 
Тя има за цел да осигури точна, навременна и леснодостъпна информация, за да 
подобри управлението на околната среда, да разбере и смекчи ефектите на 
климатичните промени и да подсигури гражданската сигурност. Оглавена е от 
Европейската комисия с партньорство с Европейската космическа агенция (ESA) и 
Европейската агенция за околната среда (EEA). 

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

3.2. Методи за картографско моделиране на природни бедствия. 

3.2.1. Класификация на методите за картографско моделиране 

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

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

Фиг. 3.1. Класификация на методите за картографско моделиране на природните бедствия 
според фазата на цикъла на управление. 

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

3.2.2. Дистанционни изследвания 

Дистанционните изследвания са незаменим инструмент при управлението на кризи, 
тъй като предоставят геопространствена информация за големи територии в кратък период 
от време, за която и да е точка на земята. Още по-важна тяхна характеристика е, че всъщност 
наименованието им е обобщено понятие за набор различни по вид технологии, които 
осигуряват разнообразни данни за специфични нужди. Широкото им приложение се 
простира от дешифриране на сателитни снимки до мониторинг, оценка на риска и „бърза“ 
картография. Дистанционните изследвания са един от малкото начини за заснемане на 
последиците от бедствието непосредствено след като се е случило или за заснемане на 
недостъпни за човешки крак места. Kerle et.al (2008) правят детайлно прочуване на 
въздушните сензорни данни и тяхната употреба за справяне с бедствени сценарии. Трябва да 
се отбележи, че дистанционното изследване може да се осъществява от пасивни (които 
използват отразената слънчева светлина) или активни сензори (които имат собствен източник 
на светлина).  

Според Banger (2009) сателитните изображения (фиг. 3.2) могат да се прилагат успешно 
за определяне на територии в риск, оценка на заплахата и устойчиво планиране на 
територията, както на национално, така и на регионално и местно ниво, в зависимост от 
техния обхват и мащаб. Най-често задачите, свързани с употребата на сателитни 
изображения са създаване на така наречените „бързи“ карти. Този картографски метод е от 
висока значимост за процесите на вземане на спешни, а понякога и животоспасяващи, 
решения, свързани със спасителни действия и евакуация. 

Фиг. 3.2. Сателитни снимки показват територията около река Мисисипи преди и след 
наводнението през май 2011 г. 
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Buehler & Kellenberger (2007) представят концептуална рамка за бързо картографиране, 
за да подобрят и оптимизират процесите на организацията International Charter, която 
предоставя унифицирани космически данни на засегнатите от бедствия (International 
Charter, 2015). От друга страна Frantzova (2012) разглежда приложението на сателитните 
снимки при изследването на природното бедствие „суша“ чрез периодичното изследване на 
растителната покривка на територията на България. 

Пасивната микровълнова радиометрия се базира на измерването на естественото 
излъчване на радиацията на земята, а нейното основно приложение е събиране на 
информация за обектите под земната повърхност. Така набавени, данни като моментна 
влажност на почвата и ниво на подпочвените води, служат за определянето на зони с повишен 
риск от наводнения. Успешно се прилага и при проследяване разпространението на горски 
пожари, петролни разливания, топене на лед и сняг и др. (Haarbrick & Shutko, 2005). 

Когато се говори за активни дистанционни изследвания, не може да бъде пропусната 
Light Detection and Ranging (LIDAR) технологията, която има две направления въздушна и 
наземна. Наземното LIDAR заснемане се прилага при проучването на структурата и формата 
на обекти. 

Това го прави подходящ инструмент за безопасно и детайлно лазерно заснемане на скални и 
почвени маси, използвано за превенция при свлачища и срутища (Biason et.al, 2005; Bauer et.al 
2005). Най-честата употреба на въздушното LIDAR сканиране е за създаване на височинни 
цифрови модели, които намират широката си употреба при симулирането на наводнения 
(Hsiao, Lin, Chen, & Chang, 2014). Резултатите от изследване на заливните територии с 
комплексен подход (фиг. 3.3) – съчетание между данни от наземно и въздушно лазерно 
сканиране, допринасят за твърдението, че използването на тези технологии за територии с 
равнинен релеф дава отлични резултати, докато при наличието на сложни теренни 
повърхности се наблюдават неточности в картографирането на риска от наводнения (Turner, 
Colby, Csontos, & Batten, 2013).  

Фиг. 3.3. Изследване на заливните територии на река в Северна Каролина, САЩ: а) чрез 
въздушно LIDAR заснемане; б) чрез комплексен метод - въздушно и наземно LIDAR заснемане. 
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Въздушното лазерно сканиране се използва също така и за мониторинг на земната 
повърхност при наблюдение на деформации от земетресения, активизиране на свлачища и 
територии с риск от лавини. 

Въпреки че дистанционните изследвания нямат всички функционалности на 
географските информационни системи и 3D моделирането, те предоставят голямо 
количество информация, която успешно се прилага като основа за последващи анализи чрез 
тях. Затова ДИ са добър пример за съществуващата взаимовръзка и кооперация между 
различните начини за картографиране на природните бедствия. 

3.2.3. Географски информационни системи 

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

Едно от най-честите приложения на ГИС е анализирането на риска. Liu et al.(2005) 
изследват как постепенното преминаване на земеделските територии в урбанизирани се 
отразява на водосборните басейни и изчисляват риска от заливания, който се базира на 
параметри като растителна и почвена покривка, количество валежи и ниво на подпочвените 
води. В друг случай, за да създадат симулационен модел за територията на водосборен басейн 
на територията на Малайзия, Kia et al. (2012) имплементират фактори, аналогични на тези в 
предния пример, в ГИС среда чрез използването на математически модел наречен 
„Изкуствена нервна мрежа“- метод, често прилаган при изследването на заплахи. В свое 
изследване Dorn et. al (2014) използват ГИС среда, за да създават шест различни 
симулационни модели за наводнение, които споделят един и същ цифров височинен модел, 
но се различават по източниците на данни за разчленеността на релефа. Крайните резултати, 
които са изведени за сравнение, са дълбочина на водата и бързина на течението, а 
заключенията са, че LIDAR технологиите и OpenStreetMap данните дават по-добри резултати 
от, досега най-често използваните за целта, ортофотоснимки. 

В България може да се отчете работата по Директива 60/2007, чийто резултат e 
реализиран в Карти на районите под заплаха от наводнения и Картите на районите с риск от 
наводнения, както и в географска информационна система в уеб пространството за 
територията на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Материалите са резултат 
от имплементиране на топографски данни, хидроложки анализи на статистически данни за 
минали наводнения, както и хидравлично моделиране чрез едно- и двудименсионални 
хидравлични математически модели (МОСВ, 2018). Друг модел за симулация, използван на 
територията на страната, е Kinematic Runoff and Erosion Model (KINEROS), който успешно е 
приложен за изследването на водосборния басейн на р. Малки Искър, България. Неговата 
имплементация в ГИС среда е осъществена чрез инструмента Automated Geospatial 
Assessment Tool (AGWA), който осигурява хидроложко моделиране и разиграване на 
различни сценарии в средата на ArcView (Nikolova et al., 2009). Andreev & Andreeva (2012) 
изследват точността на два модела на релефа, получени по два различни метода – чрез 
векторизиране на топографски карти и използване на фотограметрични методи, 
необходими за изследването на речната система на Голяма Камчия в Шуменска област. В 
заключение определят резултатите и от двата подхода като достатъчно надеждни за 
изследване на риска от наводнения, но получените от обработката на ортофотоизображения 
са с по-голяма точност. 
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Освен за наводнения, оценката на риска в ГИС среда се прилага успешно и за горските 
пожари. Най-важната част от подобно оценяване е определянето на променливите, от които 
са зависими възпламеняването и разпространението на огъня. В своята работа Chuvieco et.al 
(2005) ги изследват и предлагат метод за тяхното прилагане наречен Wildland Fire Danger 
Assessment (WFDA), който се фокусира върху две опасности – за възпламеняване и за 
разпространение. Той има за цел да интегрира в ГИС основните параметри, като ги обедини 
в един индекс на опасността. Такава цел си поставя и Chandra (2005), който използва 
комбиниране между ГИС и ДИ за изследването горски пожари в област в Хималаите. 
Методологията се използва за определяне на зони с различен риск, базиран на 
картографирането на фактори като гъстота и вид на гората, наклони, изложения, надморска 
височина, отводняване, човешки фактор и др. Всеки от изброените получава тежест и участва 
в уравнението за изчисление на комплексен индекс – индекс за зониране на риска от пожар 
(фиг. 3.4). 

Фиг. 3.4. Методология и източници на данни за извеждане на индекса на риска от пожар 
Chandra (2005). 

При някои проучвания в оценяването на риска от възпламеняване на горски пожар се 
акцентира върху това, че то е по-често резултат от антропогенна дейност, а не с природен 
произход. В тях се работи върху корелацията между човека и близостта до населени места и 
честотата на случаите на неконтролируем огън в горските територии (Chuvieco and Justise 
2010, Smith 2005). 

Друг метод за картографиране на горски пожари в средата на ГИС е имплементирането 
на модел на разпространение. Тъй като явлението е обект на изследвания от десетилетия, 
утвърдени такива не липсват. Те имат за цел да опишат и предвидят неговия характер, 
стъпвайки на параметри като горивни материали, вятър, наклон и др. Най-широко 
използваните са моделите за разпространение на Rothermel (1972) и Albini (1976), както и по-
съвременния на FARSITE (Finney 1998). Все повече се работи върху интегрирането на подобни 
модели в ГИС среда, тъй като комплексната употреба дава отговорите на важни за 
спасителните и евакуационните действия въпроси, като каква е скоростта на 
разпространение на пожара и каква е неговата посока. Condorelli & Mussumeci (2009) 
имплементират в ГИС, моделът на Rothermel за две области в Сицилия. Това е осъществено с 
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няколко на брой грид слоя, всяка от която представлява интерполация на параметрите от 
уравнението на Rothermel. Крайният резултат е нов грид слой, който показва потенциалната 
скорост на разпространение на огнения фронт в м/сек. За територията на България 
Dobrinkova & Jordanov (2010) използват модела за симулации WRF-Firе, прилагайки го за 
изследването на голям горски пожар в района на Харманли, разраснал се от човешка 
небрежност в огнена стихия, засягаща защитени територии през 2009 г. За целта са 
използвани модел на терена с резолюция – 90 м, ортофото изображения и CORINE покритие, 
обработени в ГИС среда, допълнени с  метеорологични данни и данни за запалителната маса. 
Резултатите, от симулирането на местоположението на разрасналия се пожар и линията на 
разпространение на огъня, са отчетени като обещаващи и бързи, а като заключение е счетено, 
че методологията е подходяща и надеждна за прогнозиране на този вид бедствие (Jordanov et 
al., 2012). 

По време на природното бедствие ГИС методите предоставят бърза и важна 
информация, необходима за вземането на ефективни и бързи решения. Тяхно предимство, 
освен пространствените анализи, е събирането на данни в реално време. Чрез тази 
функционалност случаи като изтичане на отровен газ, експлозии, терористични атаки, 
горски пожари и наводнения могат да бъдат лесно проследявани. ГИС средата позволява 
използването на променливи във времето параметри и осигурява целесъобразно планиране 
и бързи решения, когато то е ограничено и има застрашени хора. Най-често данните в реално 
време се получават от различни видове сензори – такива, разположени на коритото на реката, 
които отчитат критично водно ниво, топлинни и сензори за пушек за детекция на горски 
пожари, GPS – сензори, отчитащи разлика в хоризонталното и вертикалното положение на 
точки, както и такива за вибрации - при мониторинг на свлачища (Jo, Jo, & Shin, 2008). ГИС 
решения се търсят и за най-непредвидимото природно бедствие – земетресението. На базата 
на интеграцията и имплементацията на данни за изминали събития, геоложки разломи, 
както и на географска информация за териториалното покритие, основните водни басейни 
и населени места, е направена оценка на риска от земетресения за региона на златна мина 
Ада Тепе, България  (Vatseva, Solakov, & Tcherkezova, 2012). 

Не на последно място трябва да се каже, че ГИС технологиите са подходящи за оценка 
на щети и обезщетения. В последната, четвърта фаза на цикъла на управление на кризи, 
процесът на оценяване на засегнатите хора, сгради и инфраструктурни елементи, може да 
бъде улеснен от пространствени организация и анализ на действията. В зависимост от 
задачите, възложени от ГИС специалистите, фазата на възстановяване може да се раздели на 
два подтипа – краткосрочна и дългосрочна (Johnson, 2000). Краткосрочното възстановяване 
включва оценка на щетите, намиране на подслон, медицинска помощ и т.н., докато 
дългосрочното е фокусирано върху възвръщането на нормалния ритъм на живота. 
Последният процес може да продължи от месеци до няколко години. 

3.2.4. Триизмерно моделиране 

Една от най-добрите характеристики на 3D моделирането е, че продуктите, получени с 
него, се възприемат интуитивно и информацията, която представят, се усвоява по-лесно от 
тази, изобразена върху 2D картите. За да бъдат разбирани 3D моделите, не е необходимо 
специално образование или обучение, което ги прави подходящи за всички възрасти. 
Положителните им качествата се допълват и от възможностите, които те предлагат за 
симулации с обучителна цел – дейности от изключителна важност във фазата на 
предварителна подготовка. 
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Въпреки широкия кръг от потребители на 3D картите, е неправилно, те да се считат за 
универсални. Подобно на всеки друг картографски продукт, те трябва да бъдат 
потребителски ориентирани и тяхното изготвяне да бъде съобразено с тематиката в 
съдържанието. В този ред на мисли, Bandrova et al. (2012) смятат, че все още има неразрешени 
проблеми със създаването на 3D карти за управление на кризи, породени от бедствия. 
Причините за тях те виждат в голямото количество данни и времето, необходимо за 
създаването на точна и потребителски ориентирана 3D карта. Друга трудност е липсата на 
стандартизация, водеща до несъобразяване с основните картографски изисквания за знакова 
система, класификация на данните и др. В общия случай 3D моделите и 3D картите могат да 
се използват успешно за справяне с природни бедствия (фиг. 3.5), но при условие, че не е 
нужно да бъде изчакван дългия период на изработване, а се ползват вече готови модели. В 
свое изследване Zlatanova et al. (2004) дават предложение за оползотворяване на 
геоинформацията за управление на кризи, като посочват, че ориентацията на спасителните 
екипи в непознати и недостъпни територии, ще бъде подобрена, ако се използват вече 
изготвени такива, съчетани с получаване на точно 3D позициониране в реално време. В друг 
научен материал (Lee & Zlatanova, 2008) се разглеждат видовете модели и техните 
недостатъци и предимства, като се заключава, че в честата практика те отговарят на 
специфични изисквания за решаване на конкретни задачи. В същия е направено 
предложение за 3D модел хибрид. Неговата цел е да удовлетворява всички изисквания за 
използване при управление на кризи, породени от природни бедствия. Той е съчетание 
между 3D геометричен, 3D граф и 3D градски модел, който едновременно да има точна 
геометрия, да решава пространствени задачи и при нужда да предоставя реалистична 
визуализация. 

Фиг. 3.5. Изчисляване на най-късия път между пожарна и бедстваща сграда чрез метода на 3D 
моделирането (Kwan & Lee, 2005). 
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Най-честата употреба на 3D моделирането е при създаването на градски модели, 
използвани за нуждите на градоустройствено планиране, обществена сигурност и 
проследяване дистрибуцията на газопроводи, водопроводи и др. Когато се говори за такъв 
тип моделиране, трябва да се има предвид, че качеството на вземаните решения при бедствия 
от специалисти пряко зависи от детайлността (Level of Detail). Връзката между нея и вида на 
заплаха се изразява във функция от променливи като честота на инцидентите, 
продължителност, пространствено разпространение, площен обхват, влияние върху 
интериора др. (Kemec, Zlatanova, & Duzgun, 2009). Използването на 3D моделиране за 
изследване на влиянието на цунами вълни върху брегови територии е целесъобразно. Такъв 
е примерът за разработване на триизмерен модел на крайбрежната зона на град Хакио (фиг. 
3.6), чрез който се извършват симулации с различни височини на заливната вълна (Guo & 
Matsushima, 2014). В същото изследване авторите представят разработването на 3D анимации 
на зоните за подслон, за да популяризират тяхното местоположение сред жителите и да 
подобрят процесите на евакуация. В друга фаза от цикъла на управление на бедствия – тази 
на възстановяването, дейностите се улесняват при наличието и използването на 3D модели за 
реконструкцията на разрушени сгради и инфраструктура. 

Фиг. 3.6. а) 3D модел на гр. Хакио, Япония; б) Симулиране на наводнени територии в града при 
определена височина на цунами вълна. 

3.2.5. Традиционна картография 

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

Добър пример, за приложението на класическа 2D картография в управлението на 
природни бедствия преди настъпването на събитието, е изработката на карти за защита и 
карти за планиране на евакуационни действия при бедствия за Община Троян (Маринова, 
2014). Въпреки че ГИС методите са най-бързи в предоставянето на аналитични решения, в 
момент на кризисна ситуация, те не могат да бъдат използвани от крайния потребител . Едно 
от първите неща, които трябва да научат децата в училище, е в случай на инцидент да се 
обърнат към традиционната хартиена карта, окачена на стената под формата на 
евакуационен план. Тя играе и важна роля за презентирането на бедствия и последствията от 
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тях за ученици и студенти в образователни занимания. Поредица от карти (фиг. 3.7) за 
ученици на тема горски пожари и наводнения са изработени от Кехайова (2016), които имат 
за цел да запознаят деца от началното и основното образование с заплахите от тези природни 
бедствия и със статистическите данни за тях за територията на България. 

Фиг. 3.7. Карта на горските пожари в България за прогимназиален етап на обучение (Кехайова, 2016). 

3.3. Иновации в технологиите за картографиране на природните бедствия 

3.3.1. Роля на интернет пространството и социалните мрежи 

В днешно време ежедневието на хората е силно обвързано с интернет и най-вече със 
социалните мрежи. Все по-често те стават платформа за обсъждане на обществено значими 
проблеми, а в търсенето си на актуална информация и новини за важни събития, 
потребителите се обръщат първо тъкмо към тях. Една от последните иновации в 
картографирането е включването на социалното споделяне като мощен инструмент за 
събиране на данни в реално време. Това се осъществява чрез проследяване съобщения от 
профили, в чието съдържание се споменава конкретното бедствие. Крайните продукти са 
постоянно актуализиращи се интерактивни карти, достъпни за всеобщо ползване онлайн. 
Velev & Zlateva (2012) посочват, че получаването на данни от потребителите не е единствената 
употреба на социалните мрежи в управлението на бедствия. Според тяхната работа, те са 
подходящи и за разпространяване на информация в реално време към засегнатите хора, 
както могат да бъдат използвани и за оптимизиране на процесите по възстановяване и 
неотложна помощ. Според Dillon (2016) социалните медии създават възможности за 
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интерактивна комуникация в реално време между обществените организации и всички 
заинтересовани или засегнати. В същата публикация тя посочва, че началото на 
популяризирането на тази методология започва с разработена карта за опустошаващото 
земетресение в Хаити. Неин създател е Meier (2012), който пуска първия картографски 
продукт в рамките на 24 часа след труса. Проследявайки потребителските публикации в 
„Twitter“ и използвайки OpenStreetMap платформата „Ushaihidi”, той създава карта в реално 
време, чиито данни са използвани включително и от американската войска при издирването 
на пострадали по време на спасителните операции. Друг подобен пример е картата на 
компанията „Esri” за земетресение в Напа, базирана на сайтовете “Twitter” и “YouTube”(Kerr, 
2014). В свое проучване Middleton & Modafferi (2014) сравняват официалните карти на щетите 
при наводнението в Ню Йорк през 2012 г. и при торнадото в Оклахома през 2013г., с такива 
създадени по данни събрани tweet-ове (Twitter) по време на събитията. В крайните резултати 
посочват, че точността на изработените чрез социалната медия е много близка до тази на 
изготвените от службите по гражданска защита. За да се подобрят логистичните връзки 
непосредствено след жестокото земетресение в Непал през 2015 г., доброволци от всички 
точки на света, използвайки OpenStreetMap платформа и сателитни снимки с висока 
резолюция, попълват належащи данни за проходими пътища, наличие на свлачища и др. в 
засегнатите региони, като улесняват спасителните екипи да доставят храна, вода и 
медикаменти (Parker, 2015).  

Макар ефективността на социалните мрежи и платформите за доброволческо 
споделяне на геопространствена информация в интернет да е неоспорима при справяне с 
бедствия, все още се провеждат дискусии относно нейната надеждност. Специалисти търсят 
решения, за подобряване сигурността и прилагането на критерии за подбор и проверка на 
потребителските данни. Поставяйки въпросите за това кой и как да използва социалните 
медии в процесите на управление на бедствия, Houston et al. (2014) създават рамка за тяхното 
бъдещо развиване и приложение.  

3.3.2. Виртуална реалност и добавена реалност 

Бързото развитие на компютърните графики и когнитивната наука отвеждат 3D 
моделирането на следващото ниво – виртуалната реалност. Тази технология се смята за един 
от най-ефективните методи за обучение на хора за справяне с бедствени ситуации. Тя 
предоставя възможности не само за реалистично преживяване в 3D среда, но и въвлича 
потребителя с активното му участие в реално време. За разлика от ситуацията в истинския 
живот, във виртуалната среда грешките не носят фатални последици, а действията могат да 
бъдат тренирани до достигане на тяхното почти пълно автоматизиране. Потапянето в този 
тип реалност, максимално доближава потребителя до усещането за истинска кризисна 
ситуация, като го поставя в стресова ситуация за време и изисква от него търсене 
целесъобразни стратегически решения, за чиито последици носи отговорност. Hsu et.al (2013) 
разглеждат различни обучения за бедствия в тази среда, търсейки техните предимства и 
недостатъци и сравнявайки ги с традиционните и интернет базирани тренировки. 
Изследвайки човешкото поведение и груповата психология при кризисни ситуации, Sharma 
et al. (2014) моделират метро в 3D среда, в която създават виртуално евакуационно обучение, 
предоставящо възможността за разглеждане на няколко различни ситуации. 

Добавената реалност, която е комбинация между реалност и виртуалност, набира 
своята популярност сред днешните технологии и също намира мястото си в управлението на 
кризи, породени от бедствия. Kerle & Gerke (2016) представят рамка за използването на 
мобилна добавена реалност, която да подпомогне работата на експерти за бърза и точна 
оценка на щетите след бедствие. Приложението за устройствата има за цел да налага данни 
за сградите, получени преди събитието (виртуални данни), върху истинската обстановка след 
неговото настъпване (реални данни). В научна разработка, търсеща подобни резултати 
Leebmann (2003) добавя и функционалности като измерване на реално разстояние с 
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посочване върху екрана. Интересното комбиниране на реалност и виртуалност предлагат 
лесно възприемчив начин за визуализация на бедствията. Това е и причината тази технология 
да бъде използвана при обученията на деца от различни възрасти (Savova, 2016). Подробна 
разработка по този въпрос е представена в Глава IV. 
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Глава IV. Добавена реалност с образователна цел при обучение 
за защита от природни бедствия 

Една от най-често коментираните в общественото пространство теми, е силното 
обвързване на човека от 21-ви век с технологиите. Ускорението, с което технологичният свят 
се променя, е толкова голямо, че поставя трудно преодолими прегради между различните 
поколения. Съвременните хора приемат помощта на машините и компютрите като неделима 
част от ежедневието си. Не съществува социална или професионална сфера (медицина, 
земеделие, строителство и др.), в която да се не използват подобренията на бързо развиващите 
се технологии. В свят, в който се работи активно върху създаването на прототипи за 
самоуправляващи се автомобили и влакове, движещи се във вакуумна среда, добавената 
реалност е само малка част от разрастващото се технологично семейство. Доскорошната рязка 
граница между реалност и виртуалност, сега изчезва с успешните опити те да бъдат 
съвместени. 

4.1. Добавена реалност 

4.1.1. Същност 

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

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

Когато се говори за добавена реалност, трябва да се отбележи, че нейната най-основна 
черта се крие в комбинирането на реалност и виртуалност (Olwal, 2009). Преживяването на 
потребителя може да се опише като наблюдаване на реалната среда, усилена чрез 3D 
визуализация на виртуални обекти, които изглеждат така сякаш съществуват по едно и също 
време на едно и също място с реалните такива (Azuma, et al., 2001). В друго свое изследване на 
добавената реалност Azuma (1997), определя три нейни характеристики: 

 комбинира реално с виртуално; 
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 притежава интерактивност в реално време; 

 обвързана е с регистрация в 3D пространството. 

За да класифицира добавената реалност Olwal (2009) определя четирите вида 
технологии за нейното визуализиране: 

 оптични „прозрачни“ дисплеи, през които се използва оптичен комбинатор 
(например полупрозрачно стъкло) и при които може да се наблюдава изглед на 
реалната среда с едновременно наслагване на компютърно генерирани 
изображения; 

 видео „прозрачни“ дисплеи, базирани върху камера, компютър и видео монитор. 
Камерата снима средата, компютърът генерира виртуалните обекти, а мониторът 
показва комбинирания изглед; 

 пространствено чувствителни ръчни дисплеи – алтернативен начин за 
комбиниране на компютърна графика и реална среда, но без да има възможност 
за наблюдаване на реалността през дисплея, което намалява значително 
усещането за реализъм. 

 директна проекция – проектиране на графика върху реалните обекти, като 
усилването с виртуална информация е постигнато директно върху физическа 
повърхност. Този тип комбинация се възприема по по-естествен начин от 
потребителя. 

Отличаваща характеристика на метода на директната проекция, наричан още - 
пространствена добавена реалност, се счита възможността за прекъсване на виртуалния обект 
при поставена пред него физическа пречка (обект), което подпомага подсилването на 
усещането за реалистичност (фиг. 4.2). Неговата интерактивност се изразява във 
взаимодействие между потребител и виртуални обекти, чрез проследяване на части от тялото 
(ръце, глава) в триизмерното пространство, като точността зависи от вида на проследяващите 
устройства (Raskar, Welch, & Fuchs, 1998). При пространствената добавена реалност 
виртуалните изображения могат да бъдат 2D - рендерирани върху плоски повърхности, или 
3D – издигнати над равнина или дори над неравнинна повърхност (Bimber, Raskar, & Inami, 
2007). 

Фиг. 4.2. Проекция на виртуални данни върху реален модел. 
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За да се наслагват визуализации върху правилното местоположение в реалната среда 
чрез метода на добавената реалност, е необходимо софтуерът да получава информация за 
разположението му в пространството. В този ред на мисли приложенията, могат да се 
разделят на два вида (Dolz, 2012): 

 базирани на маркиране (marked-based) – за да се задейства визуализацията в 
софтуера, е необходимо камерата да засече предварително зададен визуален 
знак (маркер); 

 без маркиране – софтуерът използва GPS данни и компас на мобилните 
устройства или си служи с разпознаване на изображения. 

4.1.2. Приложения на добавената реалност в ежедневието 

Широкото навлизане на смартфоните и таблетите скъси дистанцията между 
обикновения потребител и добавената реалност. Макар и неусетно, тя все повече се използва 
в ежедневието под формата на приложения в мобилните устройства. Те обхващат 
разнообразни тематики: от наблюдение на нощното небе с визуализация на съзвездията (Sky 
Map, Night Sky Light и др.) през подпомагане на архитектурни и дизайнерски решения (Home 
AR Designer) до игри за забавление (Pokémon GO) и разглеждане на забележителности. Гугъл 
предоставя възможността за създаване на такива приложения, разработвайки платформа за 
програмиране с добавена реалност, наречена Tango (Google, 2017). Добавената реалност 
успешно се прилага и в значими за обществото сфери. Употребата й в прозрачен шлем при 
военната авиация, променя изцяло възприемането на пилота за заобикалящото го 
пространство (Rockwell Collins, 2014). Използвайки я при обучението си, студентите по 
медицина могат да практикуват операции в контролирана среда (Meyer, 2015).  

4.1.3. Приложения на добавената реалност в образованието 

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

 осигурява повече от една перспектива; 

 предоставя практическо обучение в близка до реалната ситуация; 

 осъществява по-плавно трансфериране на уменията, получени в обучителната фаза, 
към прилагането им в реална ситуация. 

В друг свой труд Dede (2005) използва следните характеристики, за да опише обучението 
чрез виртуалната среда и добавената реалност: потапяне в мултимедия, изучаване на базата 
на колективното търсене, филтриране и синтезиране на преживявания, активно учене, 
въздействие чрез мрежово представяне на информацията (за разлика от стандартния линеен 
метод – “story”) и персонализиране на обучителното изживяване според индивидуални 
нужди и изисквания. 

Като част от технологиите на 21-ви век, добавената реалност вече се използва за 
подобрение на дейностите в часовете, обогатявайки учебното съдържание с наслагване на 
виртуални обекти върху реалната среда. Тя представлява силен инструмент за 
визуализирането на сложни пространствени връзки (Shelton & Hedley, 2004) и абстрактни 
концепции. Обучаващите могат да бъдат свидетели на явления, който не могат да бъдат 
изпитани в реалния свят (Nincarean et al., 2013) или на такива, каквито не могат да бъдат 
видени с невъоръжено човешко око. Добавената реалност позволява не само наблюдение, а и 
взаимодействие с 2D и 3D виртуални обекти в смесената реалност (Kerawalla, Luckin, Seljeflot, 
& Woolard, 2006). Не на последно място, тя предоставя възможност за развиването на умения 
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и практики, които не могат да бъдат получени в друга образователна среда. Според Johnson 
et al (2010) тази технология не просто поставя потребителя в близки до реалността 
преживявания - прибавянето на контекстуална информация към тях, я превръща в мощна 
комбинация за иновативно получаване на познания. 

Децата на съвремието познават от близо мобилните технологии и от ранна възраст 
успешно боравят с таблети, лаптопи и смартфони. Почти естествен процес е и навлизането 
на дигиталните иновации в допълнение на традиционните образователни практики. 
Добавената реалност осигурява впечатляващ, интересен и интуитивен начин за представяне 
на учебните уроци, независимо дали предметът е биология, геометрия, география и др. и без 
значение от годините на обучаващия се (фиг. 4.3).  

За запознаването на студенти и ученици от средното образование с концепциите по 
стереометрия, геометрия и математика, е създадено приложение, служещо си с добавена 
реалност, с наименованието Construct3D. То има за цел да подобри пространствените 
възприятия и да насърчи експериментирането с геометрични конструкции. 

Фиг. 4.3. Изучаване на анатомията на мозъка чрез добавена реалност с мобилно приложение. 

При по-малки ученици – от начална степен на образование, от училище във 
Великобритания, добавената реалност е приложена като софтуер за визуализиране на 
слънчевата система (Kerawalla et al., 2006). Най-популярното приложение на тази технологии 
за образователни нужди е използването и в създаването на „живи“ книги чрез програми за 
мобилни устройства. 

Трудно и ненужно е, образованието да се отделя от технологията. Напротив, 
образователните програми трябва да бъдат развивани в крак с новите технологии. В днешно 
време добавената и виртуалната реалност се срещат по-често у дома, отколкото в училищната 
среда, което е още едно доказателство, че интересът на децата към тях съществува и трябва да 
бъде използван и за получаване на нови знания по време на учебните часове. 

4.2. Добавената реалност и картографията 

С навлизането на GPS технологиите в днешно време се промени и разбирането на 
потребителите за карта, чиято първосигнална мисъл често ги отвежда към навигационните 
системи. Вече от години мобилните карти за навигация облекчават значително процесите на 
ориентация в градска и извънградска среда, а от скоро и въвеждането на добавена реалност 
към тях може да се види в приложения като Nearest Tube (Graham, 2009), Google Street View и 
др. Именно върху визуализацията на Google Street View се фокусира работата на Stanek & 
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Friedmannova (2010), които търсят решения за прилагане на картографските методи при 
добавената реалност. 

Фиг. 4.4. Примери за прилагане на картографски методи при добавена реалност (Stanek & 

Friedmannova, 2010) 

Те посочват проблеми с липсата на достатъчно пространство за условни знаци (основна 
част от полето се заема от фона на реалната обстановка), невъзможност за осъществяване на 
класификация и генерализация и др. Въпреки срещнатите трудности, предлагат подходи за 
създаване на система от условни знаци (фиг. 4.4). 

Фиг. 4.5. Наслагване на цифров модел на релефа върху карта (Bobrich & Otto, 2002). 

Друг подход за съчетаването на картографията с добавеното пространство е 
наслагването на виртуални обекти върху хартиена карта. Такива резултати постигат Bobrich 
& Otto (2002), използвайки разпознаване на шаблони върху картографски продукти на 
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хартиен носител и наслагване на виртуален изглед на цифров модел на релефа на 
изобразената територия (фиг. 4.5). За представяне картографското наследство, в музейна 
експозиция е използвана на системата за добавена реалност – Paperview. Върху бяла хартиена 
повърхност са визуализирани карти на Македония и Гърция, като са предоставени 
възможности за интерактивно взаимодействие на потребителите, получаване на 
информация и наслагване на 2D изображения и 3D обекти (Grammenos, Zabulis, Michel, & 
Argyros, 2011). 

Съчетаването на трите елемента: добавена реалност, образование и картография, е 
проблем, който до този момент по-рядко присъства в научните разработки. Тук са 
представени няколко примера за изследователска работа, които имат допирни точки 
едновременно с изброените по-горе три теми. В желанието си да докажат, че добавената 
реалност стимулира аналитичното мислене, изследването на аналитичен проблем и 
изграждането на научни аргументи, Squire & Jan (2007) създават, локално-базирана 
симулационна игра, наречена Mad City Mystery. В заниманията са включени деца от начална 
до средна степен на образование, които имат за задача да разрешат поетапно мистерия, 
вплетена в предварително създаден сценарий. Те изследват предварително определени от 
създателите места, разпръснати на територията на университетски район, служейки си със 
софтуер за добавена реалност, инсталиран на мобилни устройства. В Италия с помощта на 
хартиена карта и мобилен апарат, ученици разглеждат археологически останки под формата 
на игра, насочвани от програма за добавена реалност, с помощта, на която те могат да видят 
и 3D реконструкции на сградите от миналото (Ardito, Buono, Costabile, Lanzilotti, & Piccinno, 
2009). В друг случай технологията е използвана в съчетание с GPS и навигационна карта, за 
провеждането на открит час по език, математика и наука, в който учениците трябва да се 
ориентират в местността и да използват добавената реалност, за да получат нови знания  
(Dunleavy, Dede, & Mitchell, 2009). 

Приложенията на добавената реалност за управление на кризи, породени от природни 
бедствия са представени в Глава III, 3.3.2. 

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

4.3.1. Същност на контейнера с добавена реалност 

Контейнерът с добавена реалност (фиг. 4.6) е система, която съвместява реален 
контейнер, съдържащ пясък, с виртуална топография, като в допълнение симулира 
движението на водни потоци върху така създадения модел на релефа. 

Идеята за интерактивни пясъчници (контейнери), които използват добавена реалност 
се заражда още през 2002 г., когато група от изследователи от Масачузетския технологичен 
институт създават Sandscape, използвайки скъпоструващ лазерен скенер – Minolta Vivid-900. 
Тяхната основна цел е да подобрят процесите на проектиране в ландшафтната архитектура, 
като съчетаят интуитивната визуализация на физическите модели на терена с ефективността 
на дигиталните технологии за проектиране (Ishii, Ratti, Piper, Wang, & Biderman, 2004). Шест 
години по-късно широко известната компания Disney Enterprises Inc. представя The Storyteller 
box, която предлага на своите потребители да проследят и вземат участие в интерактивна 
история за живота на малки костенурки (Jones, 2016). 

Augmented Reality Sandbox (SARndbox), в тази научна разработка наричан още 
„Контейнер с добавена реалност“, е дело на KeckCaves – център за активна визуализация на 
природните науки към Калифорнийския университет „Дейвис“, в кооперативна работа с 
Tahoe Environmental Research Center към същия университет и ECHO Lake Aquarium and 
Science Center – неправителствена организация, посветила работата си за популяризиране на 
екологичните и културни богатства на езерото Шамплейн, Върмонт. 
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Фиг. 4.6. Контейнерът с добавена реалност в Лабораторията по картография, Университет по 
строителство и геодезия. 

Проектът е осъществен благодарение на финансирането на Националната научна 
фондация, САЩ (субсидия № DRL 1114663). Оливер Крейлос и неговите колеги от 
Калифорнийския университет „Дейвис“ се вдъхновяват от научната работа на чешки 
изследователи от Университета на Уест Бохемия, които представят прототипа на контейнера 
с добавена реалност – SandyStation (SandyStation, 2014). След запознаването на американския 
екип с технологията, той я прави достъпна за всички, като създават Augmented Reality 
Sandbox с отворен код (Kreylos, 2014). Безплатният софтуер, относително ниските разходи за 
конструиране на системата и възможностите, които тя предоставя, са причините именно тя 
да бъде избрана за осъществяването на идеята за визуализация и симулация на природните 
бедствия за обучение на деца и студенти. 

Основната цел, които учените, разработили интерактивния контейнер, поставят при 
стартирането на проекта, е да създадат интегрирана система с добавена реалност, работеща 
в реално време, която физически да пресъздава топографски модели на релефа. Не на 
последно място те искат да повишат интереса в публичното пространство за запазването и 
грижата на екосистемите от сладководни езера и науките за Земята, използвайки 3D 
визуализация (AR Sandbox, 2016). 

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

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

Хардуерът (фиг. 4.7) представлява: 

 компютър – с високи спецификации за процесор и видеокарта; 

 3D Kinect Camera – камера, която представлява комбинация от обикновена 
цветна камера, излъчваща изображение, с резолюция 640x480 пиксела, 30 пъти в 
секунда, и сензорна камера за дълбочина със същите параметри; 

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

 стойка и контейнер, пълен с пясък. 

Фиг. 4.7. Схема на хардуерната конструкция на SARndbox. 

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

 Vrui VR Development Kit – софтуер за създаване на виртуални обекти; 

 Kinect 3D Video Processing Framework – софтуер, разработван, за да осигури 
използването на 3D Kinect сензорната камера с обикновен компютър (нейната 
стандартна употреба е свързана с конзола за игра) за реализация на различни 3D 
визуализации и приложения за виртуална реалност. 

Виртуален топографски модел на релефа в реално време. Контейнерът с добавена 
реалност е способ за съвместяване на физическо и виртуално моделиране на релеф. В процеса 
на работа, данни за „надморските“ височини на терена, образуван от пясъка в контейнера, се 
отчитат чрез дълбочинното засичане от сензорната 3D Kinect камера. В рамките на секунда 
информацията се обработва от софтуера, който използва OpenGL библиотека за 3D графика, 
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за да визуализира топографски модел върху съдържанието на контейнера с помощта на 
проектора. Системата дава възможност на потребителите да оформят теренни форми в 
пясъка, върху който в реално време се полага хипсометрично оцветяване и изохипси (фиг. 
4.6). Във всеки един момент, при промяната на релефа в пясъчника, изображението на 
топографския модел, прожектиран върху тях, също се променя. Информацията за 
хипсометричното оцветяване се съдържа във файлова директория и е достъпен за промени, 
според нуждите на потребителя. 

Виртуален дъжд. Топографията в реално време не е единствената възможност за 
използване, която контейнерът с добавена реалност предоставя. Мощен инструмент за 
визуализацията на наводнения е симулацията на вода. Системата използва уравнения от 
хидродинамиката, за да моделира и визуализира начините на движение на водния поток, 
веднъж попаднал върху пясъчния терен. Точно както в природата, симулираното водно 
течение се движи от високите части към по-ниските, увеличава скоростта си при по-стръмни 
терени и се акумулира в затворените релефни форми. Това се реализира благодарение на 
имплементирането на уравненията на Сен-Венан за повърхностните води в софтуера. 
Водното количество се появява, когато сензорната камера отчете специфичен жест на ръката 
(фиг. 4.8). Всички останали движения, които се задържат по-малко от секунда, се 
пренебрегват от нея като „други части“ на тялото. Софтуерното меню позволява 
контролиране на количеството на водата и интензивността ѝ на падане, като това е от 
изключителна полза за пресъздаването на различни бедствени ситуации, свързани с водните 
течения. Едно от най-големите предимства на системата, за използването ѝ като част от 
обучителна програма за защита при бедствия, е именно възможността за създаване на 
виртуален дъжд. 

Фиг. 4.8. Задействане на симулацията за виртуален дъжд със задържане на ръка. 

Пресъздаване на терен на местност по реален цифров височинен модел или Digital 
Elevation Model (DEM). Едно от последните подобрения по софтуера на контейнера с 
добавена реалност, включва пресъздаването на съществуващ терен по данни от DEM файл. 
При включване на системата в друг режим, 3D сензорната камера се използва, за да извлече 
„надморските“ височини от пясъка. Следва изчисление на разликите между тези в 
контейнера и тези, от описанието на релефа във файла. Прожектирането на два цвята – син 
за отрицателните и червен за положителните, насочват потребителя къде да добави и къде да 
отнеме пясък. Процесът продължава, докато не се достигне достатъчна точност и софтуерът 
позволи превключването в основен режим на работа. Използването на DEM файловете не се 
осъществява директно, а е необходимо конвертиране на данните в прост 32-битов *.grid файл 
- формат познат на средата на SARndbox. Все още съществуват известни трудности и 
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ограничения, като например: размерът на DEM трябва да бъде не по-голям от 640x480. Трябва 
да се отбележи, че софтуерът използва локална координатна система, чието начало е 
заключено между рамките на контейнера. Данни за изследване на точността на 
картографиране не са предоставени на официалните сайтове на създателите. Обратната 
връзка – експортиране на DEM файл по създаден релеф в контейнера също е възможна. 
Разработването на модула за пресъздаване на терен на местност по реален цифров височинен 
модел придава на SARndbox, друго значение и отваря нови възможности за неговото 
приложение. Неговите качества могат да бъдат използвани не само за симулиране на демо 
сценарии, а и за визуализация на реални локации и ситуации, което ще подпомогне 
решаването на истински казуси и вземането на конструктивни решения от специалисти, 
както в управлението на бедствия, така и в други сфери. 

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

4.3.3. Мястото на Контейнера с добавена реалност в картографията 

Успешното съчетаване на добавената реалност в картографията е задача, чиито 
решения тепърва трябва да се търсят. Докато все още се уточнява приложението на 
картографските принципи във виртуалността, то тяхната употреба при съчетанието между 
виртуален и реален свят е малко изследван въпрос (вж. 4.2). Ако се прави опит да се определи 
мястото на контейнера с добавена реалност в картографията, то трябва да се вземе в предвид, 
че при него се използва 3D визуализация, а симулацията на движение на вода се дължи на 
пространствени анализи. В този ред на мисли може да се заключи, че по същество 
технологията, която използва, се доближава едновременно до 3D моделирането и ГИС. Едно 
от определенията за 3D карта гласи (Bandrova, 2003): 

3D картата е математически дефинирано, тридименсионално виртуално, високо 
реалистично изображение на повърхността на Земята или друго небесно тяло, на обектите и 
явленията в природата и обществото. Изобразяваните обекти и явления са класифицирани, 
проектирани и визуализирани, съобразно конкретното предназначение. 

От това следва, че приликите между 3D картата и модела, получен в контейнера за 
добавена реалност, се състоят в това, че изображението, проектирано върху пясъка, е 
създадено във виртуална компютърна среда, а комбинацията му с реалния релеф на пясъка, 
определя неговата тридименсионалност и реалистичност. Основната разлика между 3D 
картата и модела, получен в контейнера за добавена реалност е, че той не е математически 
дефиниран. В общия случай на употреба SARndbox-ът не представлява умален модел на 
реално съществуваща местност, а примерна комбинация от релефни форми. В тази връзка не 
може и няма необходимост да се говори за свойството „мащабност“. Координатната система 
е локална, а мерните единици, с които работи софтуера са реални - сантиметри. По друг 
начин трябва да се разглежда модула за пресъздаване на терен на местност по реален цифров 
височинен модел (DEM). При превключването на този режим може да се говори за мащаб, 
тъй като разстояние между две точки в реалността, ще има умален аналог в контейнера. 3D 
визуализацията и наличието на пространствени анализи на повърхността, за да бъде 
симулирано поведението на водни течения върху пясъка, доближават модела в контейнера 
до продуктите, създадени и използвани във виртуалната геоинформационна среда, но 
общите черти се отнасят само до моделирането на релеф. 

От гледна точка на методите за картографско изобразяване в контейнера се използва 
метода на изолиниите, онагледен с хипсометрично оцветяване. До този момент не е възможно 
проектирането на условни знаци и надписи. Липсата на тези елементи от съдържанието, 
изобразено върху пясъка, отдалечава модела в контейнера за добавена реалност, от 
определянето му като 3D карта или такава, създадена в ГИС среда.  
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Предложения за усъвършенстване на контейнера с добавена реалност, базирани на 
основни картографски принципи и нужди: 

 Визуализиране на точки, чиято надморска височина е надписана; 

 Надписване на проектираните хоризонтали; 

 Възможност за поставяне на условни знаци и надписи; 

 Автоматично изчисление на мащаб (при зададен DEM); 

 Преувеличаване на Z-координатата (при зададен DEM); 

 Промяна на сечението на релефа в зависимост от мащаба (при зададен DEM). 

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

4.3.4. Реализация в Лабораторията по картография 

За първи път в България Контейнерът с добавена реалност е конструиран в 
Лабораторията по картография, Университет по архитектура, строителство и геодезия (фиг. 
4.9 а). Към момента на създаване, инструкции и чертежи за стойката и контейнера, освен за 
основните пропорции между хардуерните елементи, не са предоставени. Въпреки това при 
създаването на Augmented Reality Sandbox в лабораторията, за прототип е използван този в 
Калифорнийския университет „Дейвис“(фиг. 4.9 б). За разлика от оригиналния, изработен 
от метал, за този в лабораторията е използван дървен материал. По Света системата има 
различни геометрични реализации и е разработвана от разнообразни материали. За 
правилното проектиране на изображението върху пясъка е необходимо единствено да бъдат 
запазени пропорциите на разстоянията и ъглите между проектор, 3D Kinect камера и 
контейнера.  

Фиг. 4.9. а) Контейнерът с добавена реалност в УАСГ; б) прототипът в Калифорнийския 
университет „Дейвис“. 
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Калибриране. За да се осигури прецизно проектиране на изолиниите и 
хипсометричното оцветяване върху пясъчните релефни форми, е необходимо преминаване 
през калибриране. Първоначалното калибриране определя и базовата равнина (фиг. 4.10), 
която дълбочинната камера ще използва. Процесът се състои в регистриране на центъра на 
бял диск в системата. Той трябва да бъде разположен на минимум дванайсет позиции в 
контейнера, чиито места са предварително определени и се посочват от самия софтуер. 
Извършващият калибрирането трябва да осигури различни Z-координати, като трябва да 
присъстват задължително много ниска и много висока точка. Процесът продължава, докато 
не се достигне достатъчна точност. При първото калибриране на Контейнера с добавена 
реалност в Лабораторията по Картография, постигнатата грешка в позициониране на 
хоризонтали и хипсометрично оцветяване е 1,76 мм. Трябва да се отбележи, че периодичното 
калибриране на системата е препоръчително, тъй като конструкцията ѝ е чувствителна към 
външни влияния. 

Фиг. 4.10. Начално калибриране и определяне на базовата равнина на Контейнера с добавена 
реалност. 

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

4.4.1. Общи положения 

Комбинирането на реалност с виртуалност, разбираемата визуализация на релефа, 
симулацията на дъжд и движение на водните потоци, са причините контейнерът с добавена 
реалност да е подходящ инструмент за обучението на деца и младежи. Изброените дотук 
характеристики са целесъобразен начин за демонстрация на природни бедствия, най-вече 
наводнения, в близка до реалната среда. Контейнерът с добавена реалност участва в по-
голяма инициатива – създаване на Интерактивен образователен център „Да спасим детски 
живот“, в който ще се обучават деца от различни възрасти как да се справят в кризисни 
ситуации (Bandrova et al., 2015). 

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

 Група I – от 4 до 6 години – детска градина и предучилищна; 

 Група II – от 7 до 10 години – начално училище; 

 Група III – от 11 до 14 години – основно училище; 
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 Група IV – от 15 до 18 години – средно училище; 

 Група V – студенти. 

При диференцирането на възрастовите групи са използвани критерии като когнитивно 
развитие, интереси и придобити знания. В допълнение те са съобразени със структурата на 
обучение в българската образователна система. 

Фиг. 4.11. Организация на образователните занимания в пет модула. 

Заниманията с контейнера с добавена реалност са структурирани в пет тематични и 
взаимосвързани модула: „Релеф“ (1), „Хидрология“ (2), „Природни бедствия“ (3), „Бедствия 
и екология“ (4) и „Въведение в добавената реалност“ (0) (фиг. 4.11). Първите две – „Релеф“ и 
„Хидрология“, полагат основите за модул „Природни бедствия“ като представят основни 
понятия от геоморфологията и хидрологията и обясняват причините за появата на 
природните бедствия. Част от тях е заимствана от наръчника за употреба на контейнера с 
добавена реалност - „Shaping Watershed” (Lake Visualization 3D, n.d.), въпреки че цялостното 
му послание, е насочено към представянето на водата като важен ресурс на планетата. Модул 
„Бедствия и екология“ има за цел да покаже, че катастрофите от природен характер могат да 
бъдат задълбочени от действията на човека или от липсата на такива. Последният - 
„Въведение в Добавената реалност“, е изготвен само за ученици в средното образование и 
студенти, като представя същността на този вид технология и прилагането ѝ в Augmented 
Reality Sandbox. 

4.4.2. Образователни модули 

 Модул „Релеф“ (1) 

„Релеф“ е първият модул, с който учениците трябва да се запознаят. Без познанията за 
релефа, задачата, да бъдат обяснени понятия като наводнение, суша и горски пожар, е трудно 
изпълнима. Целесъобразното обучение на деца трябва да се базира на представяне на 
причинно-следствените връзки, като по този начин се увеличава шанса, то да остави трайни 
знания и да изгради адекватни реакции за действие при кризи. Това е причината в 
програмата, заниманията от модул „Релеф“ да представляват голяма част от общия брой. За 
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подобряване на ориентацията на децата в заобикалящия ги свят и разпознаването на релефа 
върху топографските 2D карти, са планирани дейности с картографска насоченост. 
Акцентирано е върху демонстрации и обяснения на термини като надморска височина, 
хоризонтали и хипсометрично оцветяване. Контейнерът с добавена реалност е подходящ за 
разглеждането на различните типове релеф и за определянето им като равнинен, хълмист 
или планински. Работа по запознаване на учениците с различните форми на терена е 
предвидена, чрез пренасянето на изображението им от топографска карта върху 
интерактивния пясък на контейнера. 

 Модул „Хидрология“ (2) 

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

 Модул „Природни бедствия“ (3) 

Върху вече поставената основа, с представянето на релефните форми и движението на 
водния поток, заниманията могат да се насочат към обучението за защита в модул „Природни 
бедствия“. Не веднъж дотук бе казано, че контейнерът с добавена реалност е подходящ за 
тяхното симулиране, но трябва да се отбележи, че най-вече е приложим за демонстрацията 
на наводнения. Това е и причината включените задачи да бъдат насочени именно към този 
вид криза. Основна роля в Модул 3 играе виртуалният дъжд, който позволява визуализацията 
на понятието „порой“ - явление, чест причинител на наводнения. Веднъж задействан чрез 
жест на ръката, системата позволява контролирането на неговия интензитет. Когато 
количеството вода проектирано върху терена, стане достатъчно, контейнерът се превръща в 
поле за демонстрация на поройни и крайречни наводнения. С използването на макети на 
язовирна стена и сгради, може да се повиши нивото на реализъм и да се разгледат различни 
сценарии, в които пораженията да се променят в зависимост от разположението на реката и 
пресъздаденото населено място. Симулацията на наводнения отваря възможности за 
дискусии над целесъобразното планиране на урбанизираните територии и потенциалните 
заплахи от наводнения. Сушата, като природно бедствие също може да бъде демонстрирана 
чрез контейнера за добавена реалност. Това се осъществява чрез добавена функционалност 
за отводняване с бутон “Drain”. По този начин се наблюдава пресъхването на езера и реки, 
природна криза с тежки последствия. 

 Модул „Бедствия и екология“ (4) 

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

 Модул „Въведение в добавената реалност“ (0) 

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

Всички предложени дейности, съдържащи се в образователните модули, са представени 
в Приложение 3 – таблица 3.1. Голяма част от тях, описани в изготвената програма, съвпадат за 
ученици в различните степени на образование. Трябва да се уточни, че тяхната обща 
насоченост и еднакво наименование, не означават еднакъв подход за работа към 7- и 18-
годишния ученик, както и че сложността на задачите и терминологията са съобразени с 
възрастта на обучаващите се. По-подробно описание за учениците от начално и основно 
образование (II-ра и III-та група) е представено в т.4.4.3 и т. 4.4.4. 

4.4.3. Обучителни занимания за ученици в начална степен на образование 

Тук е представено подробното съдържание на обучителните занимания за учениците в 
начална степен на образование (II-ра възрастова група) под формата на въпроси, понятия и 
демонстрации, които са включени за разглеждане в образователните модули. 

Модул „Релеф“: 

 Какво е релеф? Какво е надморска височина? – нагледни обяснения на двете понятия; 
разглеждане на релефа, изобразен върху топографска карта и този, проектиран 
върху пясъка в контейнера за добавена реалност. 

 Къде е стръмно и къде – полегато? – нагледно дефиниране на релефните 
повърхнини, образувани в контейнера. 

 Какво е равнинен, хълмист, планински тип на релефа? – разглеждане на примери от 
територията на България и демонстрация на типовете релеф с помощта на 
контейнера. 

 Оформяне на релефни форми в пясъка – създаване на най-често срещаните релефни 
форми – връх, хълм, планина, дол, долина. 

Модул „Хидрология“: 

 Виртуален дъжд – симулация на валеж чрез контейнера за добавена реалност. 

 Как се движи водата върху релефните форми? Къде се движи по-бързо и къде по-бавно? - 
дискусии от къде ще мине дъждовната вода и демонстрация. 

 Какво е вододел и какво – водосбор? – създаване на било и демонстрация на понятията 
„вододел“ и „водосбор“. 

 Създаване на водни тела – участие на учениците при създаването на река, езеро и 
морски бряг. 

Модул „Природни бедствия“: 

 Какво е порой? Къде може да се появи? – обяснение на понятието „порой“, запознаване 
с неговата непредвидимост и демонстрация на поройно наводнение на места, 
които не са в близост до река. 

 Какво е крайречно наводнение? – обяснение на понятието „крайречно наводнение“ и 
демонстрация на покачване на речното ниво със заливане на територии. 

 Какво представляват язовирите и за какво служат? Какво се случва, ако се скъса язовирна 
стена? – пояснения относно предназначението на язовирите и демонстрация на 
скъсване на язовирна стена с допълнителен реквизит- макети на сгради и 
преградна стена. 

 Кое място е най-сигурно в населеното място? Защо? – определяне на точката с най-
висока надморска височина в контейнера и обяснения защо трябва населението 
да се евакуира в по-високите части на населеното място. 

 3D лабиринт „Евакуация при наводнение“ -  лабиринт игра, поместен в контейнера, 
който нагледно обяснява как трябва да се действа при наводнение. 
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Модул „Бедствия и екология“: 

  Защо не трябва да се изхвърлят отпадъци, извън определените за това места? Могат ли 
отпадъците да причинят наводнение? – замърсяване на реката в контейнера с 
„отпадъци“ и демонстрация на наводнение. 

4.4.4. Обучителни занимания за ученици в основна степен на образование 

Точката съдържа подробното съдържание на обучителните занимания за учениците в 
основна степен на образование (III-та възрастова група) под формата на въпроси, понятия и 
демонстрации, които са разпределени в четири образователни модула. 

Модул „Релеф“: 

 Какво е релеф? Какво е надморска височина? Какво са равнина и 3D пространство? Какво 
представлява хоризонталът? Как е изобразен върху 2D топографската карта и върху 
пясъка в контейнера? – обяснения на понятията „релеф“, „надморска височина“, 
„хоризонтал“; разглеждане на релефа, изобразен върху топографска карта и този, 
проектиран върху пясъка в контейнера за добавена реалност. 

 Кои релефни повърхнини са стръмни, наклонени и хоризонтални? - нагледно 
дефиниране на релефните повърхнини, образувани в контейнера. 

 С какво се различават равнинният, хълмистият и планинският релеф? - демонстрация 
на типовете релеф с помощта на контейнера. 

 Изпъкнали и вдлъбнати релефни форми. Оформяне на релефни форми по примери от 
топографската карта. – самостоятелна работа по предоставени примери за релефни 
форми върху хартиен носител. 

 Изчисление на превишение между две точки - използване на сечение на релефа за 
изчисление на превишение между две точки, разположени върху пясъка. 

Модул „Хидрология“: 

 Виртуален дъжд - симулация на валеж чрез контейнера за добавена реалност. 

 Пътят на водата върху терена. По кои релефни форми ще тече най-бързо и в кои ще се 
акумулира? – дискусия и демонстрация на пътя на водните течения. 

 Какво е вододел и какво – водосбор? – създаване на вододел и водосбор в контейнера с 
пясък; демонстрация с виртуален дъжд. 

 Създаване на водни тела - участие на учениците при създаването на река, езеро и 
морски бряг. 

Модул „Природни бедствия“: 

 Поройни наводнения – къде могат да се случат? – демонстрация на поройно наводнение 
върху терен, който не е в близост до река. 

 Защо се случват крайречните наводнения? Има ли друг вид наводнения? – демонстрация 
на крайречно наводнение и обяснение на понятието крайбрежно наводнение. 

 Какво представляват язовирите? Къде се разполагат спрямо населените места? Могат ли 
да бъдат опасни и кога? Какви са превантивните мерки за предпазване на населението в 
подножието на язовира? – демонстрация на скъсване на язовирна стена; обсъждане на 
същността на язовирите и тяхната функция; дискусия относно случаи на 
наводнения в България, породени от разкъсване на язовирни стени. 

 Кое място е най-сигурно в населено място и защо? – определяне на подходящите места 
за евакуация при наводнение и обяснения защо трябва населението да се евакуира 
в по-високите части на населеното място. 

 Какво представлява природното бедствие „суша“? Защо е опасно? – демонстрация чрез 
функционалността на системата: Drain. 

Модул „Бедствия и екология“: 
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 Може ли човек да предизвика природно бедствие? А да го спре? Може ли да намали неговите 
последствия? Как? Какво предизвикват замърсените с отпадъци речни легла при порой? 
- замърсяване на реката в контейнера с „отпадъци“ и демонстрация на 
наводнение. 

4.4.5. Изследване приложението на разработената програма при обучение на деца в 
начална степен на образование 

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

Съобразено с представените дотук обучителни програми, занятието бе започнато с 
пояснения за понятието „релеф“. Учениците споделиха знанията си относно видовете релеф, 
с които са запознати, а в допълнение нагледно с тяхна помощ, в пясъка бяха изработени 
основни релефни форми - връх, хълм, планина, дол, долина. Хипсометричното оцветяване 
допринесе за по-лесното изучаване на терена, образуван в контейнера, като децата не се 
затрудниха да направят асоциации между различните цветове и по-високата или по-ниската 
надморска височина, позовавайки се и на знанията си получили в редовните учебни часове. 
Непознато за тях бе понятието „хоризонтал“, чието значение бе обяснено и подсилено чрез 
визуализацията му върху пясъчните релефни форми. 

Симулацията на дъжд бе посрещната от учениците с голям интерес, което доведе до 
търсене на отговори на въпроси като: „Какво се случва с водата, когато вали дъжд?“, „Как се 
движи в зависимост от релефа и къде се задържа?“, „Къде скоростта ѝ по-бавна и къде – по-
бърза?“. Тук бяха търсени връзките между различните наклони на теренните повърхнини и 
движението на водата. Децата приложиха логика и знания и, подпомогнати от 
демонстрацията, успяха да предвидят акумулирането на водния обем. Въпреки, че термините 
„вододел“ и „водослив“ бяха сравнително непознати за тях, те бяха визуално обяснени 
благодарение на реалистичната симулация на дъжд в контейнера с пясък (фиг. 4.12). 

Направен бе плавен преход към Модул „Природни бедствия“ като бяха представени 
три вида наводнения. Поройното наводнение бе демонстрирано за територия, която не се 
явява в близост до река, за да се акцентира върху основна негова характеристика – 
непредвидимост относно време и място. Симулацията на крайречно наводнение бе 
получена, с общата помощ на ръцете на всички участници – своеобразни дъждовни облаци, 
като по този начин речното ниво бе покачено и бе наблюдавано разливане на водна маса 
извън коритото на образуваната в пясъка река. Беше поставен въпросът: „Накъде да се 
насочим, когато има наводнение?“. Учениците участваха в дискусия за предназначението на 
язовирите и тяхната същност, като направиха правилни предположения за причините, които 
могат да доведат до наводнения при използването на такива съоръжения. Направена бе 
симулация на скъсване на язовирна стена, за да бъдат затвърдени техните разсъждения. 
Последната част от този модул бе осъществена като игра, в която децата имаха за цел да 
направят малко селище на най-безопасното място в контейнера. Чрез придобитите знания и 
визуални представи, изградени до този момент, те се справиха успешно с поставената задача. 
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Обърнато бе внимание и на екологичните проблеми като запълване на речните корита с 
отпадъци и последствията от подобни действия и бездействия на човека. 

Фиг. 4.12. Демонстрация на виртуален дъжд като част от научен експеримент с деца от 
трети клас. 

Като заключение от проведения експеримент с изработения и разположен SARandbox в 
Лабораторията по картография, УАСГ, може да се отбележи, че системата е атрактивен начин 
за изграждане и затвърждаване на основни знания на децата за заобикалящите ги релеф, 
климатични явления и тяхната връзка с природните катастрофи (фиг. 4.13). 

Фиг. 4.13. Деца в начална степен на образование се запознават нагледно с понятия за релефа и 
природните бедствия. 
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Целта на инсталацията - да обясни по запомнящ се начин основни правила и действия 
по време на наводнения, бе постигната, тъй като бе наблюдаван голям интерес от страна на 
децата. Тяхното активно участие в дискусиите, показа изградени умения и логически 
разсъждения в, доближаваща се до реалността, симулирана среда на природно бедствие. При 
провеждането на това съвместно обучение броят на децата около контейнера с добавена 
реалност беше повече от 10. Тъй като размерът му е ограничен, то не всички деца имаха 
постоянен достъп до системата. Въпреки че това не наруши провеждането на обучението, в 
интерес на удобството на участниците е препоръчителният брой да бъде намален до 8 души 
на сесия. 

Увеличаването на времето за самостоятелна игра на участниците в пясъка, ще подобри 
„потапянето“ им в симулираната среда, какъвто ефект би имало и включването на повече 
инвентар като модели на сгради, хора, други обекти. Проектирането на повече графични 
изображения върху терена ще осигури по-реалистичен обучителен процес. До този момент 
обаче, тази възможност не е предвидена от създателя на софтуера на SARandbox. 
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Глава V. Създаване на образователни текстови материали и 
карти, свързани с обучението на деца в начален етап на 
обучение за защита от природни бедствия 

Заниманията, свързани с обучението на деца за защита от природни бедствия, най-
често са изцяло с практическа насоченост – организация на евакуационни действия, 
разпознаване на оповестителни сигнали за авария, оказване на първа долекарска помощ и др. 
Обогатяването на техните знания чрез образователни материали за произхода на 
природните бедствия, последиците от тях и правилните животоспасяващи действия, са важен 
елемент от изграждането на устойчиво поведение. Книгата „Да научим за природните 
бедствия“ е създадена, за да запознае българските ученици в начална степен с 
катастрофалните събития от природен характер. Тя е предназначена за деца от 7 до 10 години 
и темите, които се разглеждат в нея, засягат най-често срещаните природни бедствия на 
територията на страната – наводнения, земетресения, горски пожари, екстремни 
температури, бури и лавини. Приложени са дефиниции, интересни факти и инструкции, 
като специално внимание е обърнато на картографските продукти. Пространственото 
разпространение на заплахите от природни бедствия на територията на страната е 
представено чрез специално разработени за детска аудитория тематични карти. 

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

В своята книга “What happened to my world?” Greenman (2005) изследва поведението на 
децата по време на кризи и бедствия. Разделяйки ги на четири групи: под 3-годишна възраст; 
от 3 до 5 години, ученици в началното училище и юноши, той описва начините, по които 
подобни събития се отразяват върху детската психика. 

Възприятията, с които децата в началното образование осмислят околния свят в 
стресови ситуации, и нуждите, които те имат в момент на заплаха, са използвани като основа 
за изготвяне на предложение за изисквания за образователни материали, свързани с тяхното 
обучение за защита от природни бедствия (табл. 5.1). 

Други предложения за изисквания за образователните материали за защита при 
природни бедствия в начална степен: 

 Да задържат вниманието на децата със занимателни и обучителни игри; 
 Да предоставят интересна информация за природните бедствия; 
 Да насърчават освен самостоятелната и екипната работа с други деца, 

учители и родители; 
 Да запознават децата с екологичните проблеми на планетата и полагат 

основите за устойчиво развитие на бъдещото поколение. 

Предложените изисквания, отбелязани със символа „*“ в таблица 5.1, пряко се обвързват 
с необходимостта от картографски продукти при обучението на деца за защита при бедствия. 
Изработването на карти на опасността, както и такива на миналите събития, за детска 
аудитория, ще даде пространствена представа за размера на заплахата, придавайки ѝ 
реалистични граници, и ще акцентира върху сериозността на проблема. Ползите от 
картографирането на природните бедствия не бива да се прилагат единствено в 
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управлението на кризи, защото то е един подходящ метод за запознаване на хора от всички 
възрастови групи с рисковете и последиците от тези катастрофални събития. 

Табл. 5.1. Предложения за изисквания за образователните материали за защита при природни 
бедствия в начална степен на образование. 
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Материалите, използвани за запознаването на ученици от начална образователна 
степен с природните бедствия, трябва да бъдат базирани на тяхното възприятие за околния 
свят, психологическото им израстване и възможностите им за справяне с проблеми. 
Съдържанието им трябва да предоставя пълноценна информация за природните бедствия, 
заплахите от тях и възможните последици, но по подходящ за възрастта начин – като 
всяването на страх и стрес трябва да бъде избегнато. Задължителен елемент трябва да бъде 
включването на полезни съвети, препоръки и инструкции за действие по време на криза, като 
част от общата кауза за изграждане на устойчиво поведение при природни бедствия. 

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

5.2. Образователните материали за природни бедствия за деца в начален етап 
на обучение – примери от световната практика 

5.2.1. Помагала за подготовка на деца от 7 до 10 години 

 “Ready…Set…Prepare! Activity book for Ages 8 -11” – FEMA, 2006 г. (фиг. 5.1 а) 

Книгата е подготвена за деца от 8 до 11 години. С помощта на измислени герои, 
съдържанието преминава през основните теми, необходими за подготовката на децата, като 
акцентира върху нуждата от съставяне на семеен план при бедствия, и подготвянето на 
комплект за оцеляване. Използва игри и занимания. Съдържа кратки обяснения за същността 
на бедствието и ясни инструкции за действие. 

Картографски материали: В книгата не са използвани картографски материали за 
представянето на природните бедствия. 

Фиг. 5.1. а) Помагало на FEMA; б) Корица на помагалото “Too Much Weather“ 

 “Too Much Weather. A disaster Preparedness Guide for Kids” – Shenandoah Valley Project 
Impact (фиг. 5.1. б) 

Помагалото запознава децата с основните правила за действие при торнадо, бури, 
наводнения и урагани, като дава кратки дефиниции. Дава предложения за колективни 
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занимания след настъпването на бедствието, с които да се намали стреса и да се окаже 
психологическа подкрепа на децата. 

Картографски материали: В помагалото няма поместени картографски материали. 

 “Stay Safe and Be Prepared – A student’s Guide for Disaster Risk Reduction”- UNESCO, 
2014 г. 

Чрез серия от комикси, книгата запознава учениците с понятия като „заплаха“, 
„уязвимост“ и „бедствие“. Използва се разказът от първо лице, за да се представят 
последствията от събитията. Не се съдържат дефиниции, а се акцентира върху занимания и 
игри, с които да се популяризира намаляването на риска от бедствия. 

Картографски материали: Една от задачите, включени в помагалото, е създаването на 
карта на риска от учениците. Представена е подробна информация за стъпките по нейното 
изработване, част от които са изобразяването на уязвими обекти и такива, които са под 
потенциална заплаха. Това занимание е отбелязано като важа част от подготовката преди 
бедствието. 

5.2.2. Интернет платформи за подготовка на деца от 7 до 10 години 

 What’s the Plan Stan? – Ministry of Civil Defense, Earthquake Commission, Нова Зеландия. 
URL: http://www.whatstheplanstan.govt.nz/ 

Платформа на правителството на Нова Зеландия, която представя интерактивно шестте 
най-често срещани бедствия на територията на страната – наводнения, бури, земетресения, 
цунами, вулкани и свлачища. За всяко едно от тях е представена информация и инструкции 
за действие. В сайта се разглеждат и шест начина, по които бедствието може да засегне детето 
– да не може да напусне дома си, да не може да се прибере в него, да трябва да се евакуира, да 
няма електричество, да няма вода или да няма телефон или интернет, като следват съвети как 
е правилно да се постъпи в тези случаи.  

Картографски материали: В сайта учениците могат да използват интерактивна карта на 
Нова Зеландия (фиг. 5.2), разделена на административни региони. При избиране на 
конкретен регион, се отваря списък с подробна информация за случилите се в него 
земетресения, цунами, свлачища, вулкани наводнения и бури. 

Фиг. 5.2. Интерактивна карта на Нова Зеландия в платформата за популяризиране сред 
децата на шестте най-често срещани бедствия на територията на страната. 

http://www.whatstheplanstan.govt.nz/
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 Kids Get a Plan! - Florida Division of Emergency Management, САЩ. 
URL: http://kidsgetaplan.com/index.php  

С помощта на герои и шест интерактивни истории, децата се запознават с основни 
природни бедствия, същността им и последствията от тях. В сайта могат да научат интересни 
факти и указания за действие. Платформата предоставя възможността за получаване на нови 
знания чрез онлайн игри и оцветявания. Всяка тема е придружена с инструкции за учители 
и родители. 

Картографски материали: При тази интернет платформа не са използвани карти. 

 Be a Hero! – Ready, FEMA 
URL: https://www.ready.gov/kids 

Освен с основните природни бедствия, сайтът среща децата с други кризисни ситуации 
като пожари в населените места и токов удар. Съдържанието му е разделено на: занимания, 
които да насочат вниманието на децата върху важността на подготовката преди бедственото 
събитие, и на факти, чрез които те да опознаят неговата същност. 

Картографски материали: Сайтът на FEMA за обучение на деца не включва 
картографски материали. 

5.3. Разработка на текстови материали и обучителни игри 

Текстът, в книгата „Да научим за природните бедствия“, е организиран в седем глави, 
шест, от които са изготвени за деца. Изключение прави последната: „Когато си родител“, 
която е предназначена за възрастния читател и цели да го запознае със сериозността на 
проблема за детската защита при бедствия и данните от световната статистика. В тази част 
още са поместени съвети за намаляване на физическата и психическата уязвимост на детето 
и практики за овладяване на стреса при кризи. В детското съдържание се диференцират пет 
основни групи текст: дефиниции, пояснения, факти, инструкции за действие и инструкции 
за игри. Всяка глава от него, започва с представяне на бедствието чрез дефиниция, допълнена 
с уточняващи обяснения и примери. Основна част в текста заемат инструкциите за правилна 
реакция при бедствие, а за задържане на интереса върху четивото са изработени и 
обучителни игри. За да се увеличи въздействието и нагледността са приложени множество 
илюстрации, изображения и карти. 

5.3.1. Дефиниции, пояснения и факти 

Основната цел на помагалата за обучение на деца по темата за защита при бедствия и 
аварии, е запознаването им със стъпките на правилното поведение преди, по време и след 
събитието, но за изграждането на устойчиво поведение, което да осигури безопасност при 
кризисни ситуации, това не е достатъчно. Поведението на учениците в начална степен на 
образование се обуславя с нуждата от трупане на нови знания и изследването на 
взаимовръзките между събития и последици. В основата на изграждането на трайна култура 
при тях, се корени разбирането на същността на явлението, причините за неговата поява и 
реалните последици, които то може да остави. 

За да бъде заинтригувана детската аудитория, е важно да се даде изчерпателна 
дефиниция за общото понятие „природно бедствие“, като се акцентира върху неговата 
сериозност и същност. Наблюдения върху материалите, изготвени за представянето на 
природните бедствия сред децата, показват, че общото понятие често се пренебрегва и липсва 
или попада като част от по-обобщеното – „бедствие“. Такъв пример може да се види в 
материалите на FEMA (2006): 

„Бедствие – това е нещо, което причинява много вреди на хора и обекти Може да бъде ураган 
или торнадо. Може да бъде буря или наводнение. Може да бъде пожар, земетресение или 
виелица.“ 

http://kidsgetaplan.com/index.php
https://www.ready.gov/kids
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В друго определение произходът на тези събития се маркира само с прилагателното 
„природни“. При него също така се създава грешна представа за възможните последици, като 
се заблуждава, че те винаги завършват с жертви (Brennan 2017): 

„Природните бедствия са природни събития, които убиват хора или увреждат имущество или 
природата.“ 

Създаването на дефиницията „природни бедствия“ в книгата „Да научим за 
природните бедствия“, е базирано на определението в Encyclopedia Britannica Kids (2017), 
като са направени допълнения, относно честата невъзможност за тяхното предвиждане. То 
гласи: 

„Природните бедствия са опасни за хората събития, които връхлитат внезапно, не могат да 
бъдат контролирани и са резултат от процесите в природата. Те застрашават живота и 
здравето на човека и нанасят големи щети върху създадените от него сгради, съоръжения, 
земеделски посеви и др.“ 

В него учениците могат да открият информация относно: 

1. Произхода на събитието – „резултат от процесите в природата“; 
2. Непредвидимостта на събитието – „които връхлитат внезапно“; 
3. Невъзможността за контрол – „не могат да бъдат контролирани“; 
4. Влиянието на събитието върху човека – „опасни за хората събития“, „застрашават 

живота и здравето на човека”, “нанасят големи щети върху създадените от него 
сгради…”. 

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

Таблица 5.2. Основни дефиниции, формулирани за книгата „Да научим за природните бедствия. 

С така формулираните дефиниции се стреми да се възбуди интересът им и да се 
подсили тяхната мотивацията за запознанство в детайли, с описаните в книгата, 
катастрофални явления. Източниците, използвани при тяхното формулиране са както 
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такива предназначени за деца, така и утвърдени в науката. Освен дефинициите, е обърнато 
внимание и на предоставянето на допълнителна информация под формата на детайлни 
пояснения и интересни факти (фиг. 5.3). Тя е подбрана така, че детето да придобие повече 
знания за различните видове бедствия, без да бъде затруднено от излишна информация. 

Важна част от текстовото съдържание е прилагането на препоръки и съвети, които да 
подпомогнат подготовката на детето за сблъсъка с катастрофата. Така например в общата 
тема за природните бедствия е обяснена необходимостта от изготвянето на семеен план за 
бедствие и подготвянето на раница за оцеляване – практически занимания, които подпомагат 
процесите на евакуация при криза. Най-важната информация е оформена в информационни 
табели под общото заглавие „Да запомним!“, които са акцентирани с червен цвят (фиг. 5.4). 
В тях са поставени съвети какво да правят децата при дадено бедствие и важни твърдения, 
които те трябва да запомнят. 

Фиг. 5.3. Рубриката „Знаете ли, че…“ за интересни факти в книгата „Да научим за 
природните бедствия“. 

Фиг. 5.4. Информационна табела „Да запомним“ в главата посветена на наводненията. 

5.3.2. Инструкции 

Инструкциите намират място и в шестте глави на книгата като основно съдържание. В 
своята същност те представляват поредица от правила за действие, които гарантират 
максималното запазване на детския живот. Тези инструкции са приложими и за възрастни. 
За да бъдат коректно разбрани и следвани, тяхното съставяне е съобразено с условията те да 
са кратки, ясни и да следват логическа последователност. Към тях са приложени и 
допълнителни пояснения, за да обяснят по подробно необходимостта от спазването им. 
Както в реалните ситуации, така и в книгата, има ясно разграничение между действията 
преди, по време и след природното бедствие (табл. 5.3). 
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Инструкциите за справяне с бедствия в книгата притежават общи характеристики: 

 Преди бедствието – насърчават запознаването на детето със заплахите в района, 
в който живее и учи; подканват за разговори с родители и близки, станали 
свидетели на подобни събития; популяризират действието „евакуация“; 
запознават децата със спешния телефон 112 и случаите, когато трябва да го 
използват. 

 По време на бедствието – призовават за спокойствие; насърчават трезвото 
преценяване на кризисната ситуация и вземането на разумни решения в 
конкретния случай. 

 След бедствието – подчертават важността на спазването на инструкции от 
родители и спасители непосредствено след събитието; насърчават вземането на 
участие във възстановителните процеси. 

Таблица 5.3. Инструкции преди, по време и след наводнение 

5.3.3. Обучителни игри 

Редица специалисти, работят върху тезата, че игрите в обучителния процес са не само 
възможност учебните занимания за децата да бъдат разнообразени, а задължителен елемент 
от целесъобразното получаване на нови знания. Villarroel (2015) твърди, че чрез активното 
учене се постига пълно въвличане на учениците в учебния процес. Подобно твърдение на 
Rimm (2010) гласи, че любовта към играта трябва да бъде използвана, за да се увеличи 
желанието за учение, а това е постижимо, когато двете занимания бъдат комбинирани. В друг 
свой труд тя посочва списък от игри, които значително се отразяват на потенциала за учене 
на детето. По-голямата част от тях, развиват на пространствените способности и 
въображението (Rimm, 1997). Обучението по защита от природни бедствия е практически 
насочен предмет, което е предпоставка обучителните игри да намират своето място в книгата 
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„Да научим за природните бедствия“. В съдържанието ѝ са включени занимания като 
свързване на изображения на бедствия с техните наименования, лабиринти, които да 
акцентират върху най-безопасното място по време на наводнение, рисувателни занимания и 
др. 

5.4. Разработка на картографски материали 

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

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

5.4.1. Карта на наводненията в Европа 

Наводненията са най-често срещаните природни бедствия в България, като за периода 
2005 – 2015 г., представляват 63% от регистрираните случаи с тежки последици за страната 
(EM-DAT, 2016). Необходимостта от популяризиране на сериозността на тези събития сред 
децата е предпоставка за създаването на „Карта на наводненията в Европа“ (фиг. 5.5).  

Като част от съдържанието на книгата за деца „Да научим за природните бедствия“, тя 
има за цел да представи честотата на наводненията в България спрямо тази в другите страни 
от континента.  

 Изходни данни 

За създаването на картата е използвана база данни, съдържаща информация за 
границите на държавите в света и местоположението на столиците им, под формата на Shape 
файлове. Те са предоставени като част от референтните данни на Eurostat към Европейската 
комисия (European Commission, 2016). 
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Фиг. 5.5. Карта на наводненията в Европа в книгата „Да научим за природните бедствия“. 

Тематичното съдържание на картата е базирано върху информация, достъпна 
благодарение на EEA. Използвана е базата данни „Flood Phenomena”(ЕЕА, 2016), в която са 
отразени всички минали наводнения в Европа, за периода 1980 – 2014 г., събрани от докладите 
на членовете на Европейската директива за наводненията (2007/60/EC). Тя се състои от 
четири таблици (фиг. 5.6), съдържащи информация за събитията, местоположението на 
настъпване, засегнатите страни и такава за икономическите и екологичните последици. В 
процеса на работа е използвана обобщаващата таблица floodphenomena. 

Фиг. 5.6. Базата данни “Flood Phenomena”на ЕЕА в ArcGIS среда. 
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 Картографска математическа основа 

Предоставените публични данни от Европейската комисия са в географска 
координатна система ETRS 1989. За изработването на „Картата на наводненията в Европа“ е 
предпочетена координатна система: Ламбертова конична конформна с два стандартни 
паралела съответно p1- 43°N и p2 – 62°N и централен меридиан – m0 - 10°E . Това е и 
причината да бъде извършена трансформация между двете координатни системи (фиг. 5.7).  

Фиг. 5.7. Трансформация между географска координатна система ETRS 1989 и Ламбертова 
конична конформна в средата на ArcGIS. 

Използвана е мрежа от паралели и меридиани, разположени през 10°. Съобразено с 
целите на картата, върху нея е изобразен единствено линеен мащаб. 

 Обработка на данните 

Освен извършената координатна трансформация върху Shape файла за границите на 
държавите, е приложена и генерализация на техните контури в ArcGIS среда. 

За да бъде ясно изобразено сравнението между броя на наводненията в страните в 
Европа, е подбрана площна единица от 10 000 кв. км, към която да бъде отнесено количеството 
на настъпилите събития за периода 1980 – 2014 г. за всяка държава. За целта са използвани 
площите на териториите, изчислени в Ламбертова конична конформна координатна система 
и общият сбор на наводненията за всяка страна, получен от таблицата floodphenomena. 
Получените резултати (Приложение № 4 – таблица 4.1) варират на стойност от 0,17 бр./10 000 
кв. км за територията на Финландия до 104,30 бр./10 000 кв. км за територията на Полша и са 
организирани в шест интервала, като стъпките са съответно: 0, 5, 10, 20 и 50. 

 Методи за картографско изобразяване 

За изобразяване на тематичното съдържание е използван методът на картограмата с 
териториална единица – държава и количествена характеристика брой настъпили 

наводнения/ 10 000 кв. км. Скалата на оцветяване е изготвена в синята гама в кореспонденция 
с темата на картата, като са използвани шест нюанса на синия цвят (фиг. 5.8). Единият от тях 
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е белият – представящ държавите, за които няма данни. Топонимията е представена с два 
вида текст – шрифт Calibri Light за надписването на имената на държавите и шрифт TIMES 
NEW ROMAN за надписването на наименованията на океаните и моретата. 

Фиг. 5.8. Нюанси на синьото, използвани при метода на картограмата. 

5.4.2. Карта на България – заплаха от земетресения  

Макар на европейската карта, България да попада в зоните с умерена сеизмична 
заплаха, на територията ѝ често се усещат земетресения. Това се дължи и на близостта ѝ до 
територии с висока опасност като тези в Турция, Гърция, Румъния (фиг. 5.9). 

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

Фиг. 5.9. Карта на сеизмичния риск в Европа – SHARE Consortium. 

 Изходни данни 
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При търсенето на векторни данни и карти, свързани със земетресенията на територията 
на България, е установено, че броят на тези, които са публично достъпни и представят 
актуални данни, е ограничен. Сеизмологичната заплаха и рискът от земетресения са теми с 
високо обществено значение и необходимостта от картографски продукти не само за деца, а 
и за възрастни, изобразяващи тяхното разпространение, е належаща. Създаването на карти, 
свързани с тематиката за земетресения, трябва да бъде включено в бъдещите задачи и 
практики за запознаване на населението с това бедствие. 

Тематичните данни за сеизмичното райониране са получени от „Комплексна карта – 
Сеизмично райониране на Основните индустриални зони в България по области и райони 
за развитие - данни от 2004 г.“ изготвена в мащаб 1:1 500 000, на Агенция за устойчиво развитие 
и евроинтеграция (фиг. 5.10). 

Фиг. 5.10. Комплексна карта – Сеизмично райониране на Основните индустриални зони в България 
по области и райони за развитие - данни от 2004 г.“ на Агенцията за устойчиво развитие и 

евроинтеграция. 

 Картографска математическа основа 

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

 Обработка на данните 
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При изготвянето на тематичното съдържание на „Карта на България – заплаха от 
земетресения“ е използвана векторизация на изолиниите в средата на ArcGIS 10.2, като 
числовата стойност на интензивността на заплахата е заменена с текстово описание, за да бъде 
по-разбираемо за детската аудитория. 

 Методи за картографско изобразяване 

За представяне на степента на заплаха от земетресение за територията на България е 
използван методът на изолиниите, онагледен с послойно оцветяване. Скалата на послойното 
оцветяване се състои от четири степенувани цвята (фиг. 5.11). За изобразяването на 
държавните и областни граници са използвани линейни знаци, а за визуализирането на 
областните градове върху картата са използвани немащабни знаци. 

Фиг. 5.11. Скала на послойното оцветяване за представяне на степента на заплаха от 
земетресение за територията на България. 

Фиг. 5.12. Карта на България – заплаха от земетресения, поместена в книгата „Да научим за 
природните бедствия“. 

На картата (фиг. 5.12) са използвани три вида текст: ARIAL Bold в сив цвят (C:0, M:0, Y:0, 
K:60) за надписване на съседните държави, Arial в черен цвят (C:0, M:0, Y:0, K:100) за 
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надписване областните градове и TIMES NEW ROMAN в циан (C:100, M:0, Y:0, K:0)  – за 
надписване на водните обекти. 

5.4.3. Карта на България – минали земетресения от 1900 до 2015 г. 

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

 Изходни данни 

При изготвянето на „Карта на България – минали земетресения от 1900 до 2015 г.” (фиг. 
5.13) отново е използвана „Комплексна карта – Сеизмично райониране на Основните 
индустриални зони в България по области и райони за развитие - данни от 2004 г.“ в мащаб 
1:1 500 000, на Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция (фиг. 5.10). 

Фиг. 5.13. Карта на България – минали земетресения от 1900 до 2015 г., поместена в книгата „Да 
научим за природните бедствия“. 

Информацията за миналите земетресения са взети от официалния сайт на Excise 
Movement and Control System (EMCS) към Европейската комисия, който при задени критерии 
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за търсене на събития, предоставя списък на събитията и техните географски координати в 
KML – формат. За последващата обработка данните са експортирани в Shape файл и е 
извършена трансформация. 

 Картографска математическа основа 

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

 Методи за картографско изобразяване 

Тематичното оцветяване на територията е осъществено чрез метода на изолиниите, 
онагледен чрез послойно оцветяване (фиг. 5.14), като са използвани същите данни като при 
картата за заплаха от земетресения. 

Фиг. 5.14. Скала на послойното оцветяване в „Карта на България – минали земетресения от 
1900 до 2015 г.“ 

За изобразяването на местоположението на земетресенията в миналото е употребен 
метода на немащабните условни знаци. Съставени са четири немащабни графични знака, 
които характеризират големината на труса – леки от 4,0 до 4,9; средни от 5,0 до 5,9; силни от 
6,0 до 6,9; големи с магнитуд над 7 по скалата на Рихтер. Използвани са две големини на 
графичния знак и градация на цветовете. Изобразени са областните градове с немащабен 
условен знак и държавните и областните граници чрез линейни знаци. Текстове са 
използвани за надписването на съседните държави, областните градове и Черно море, като 
техните шрифтове и цветове съвпадат с тези в „Карта на България – заплаха от земетресения“. 

В книгата „Да научим за природните бедствия“ са използвани и готови карти за деца, 
създадени от друг автор: инж. Кристина Кехайова, които представят заплахите от наводнения 
и горските пожари на територията на България (Кехайова, 2016). 

5.4.4. Занимания и задачи с картите на природните бедствия в книгата „Да научим за 
природните бедствия“ 

В книгата „Да научим за природните бедствия“ са използвани общо на брой 5 карти, 
поместени в главите „Наводнение“, „Земетресение“ и „Горски пожар“: 

 „Карта на наводненията в Европа“; 

 „Карта на застрашените от наводнения райони в България“ с автор инж. 
Кристина Кехайова; 

 „Карта на България - заплахата от земетресения“; 

 „Карта на България – минали земетресения от 1900 – 2015 г.“; 

 „Карта на горските пожари в България“ с автор инж. Кристина Кехайова. 
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Те са интегрирани сред текстовите материали, като имат за цел да допълнят 
обясненията и фактите чрез визуализация на представения проблем. Всяка карта е 
придружена с пояснителен текст за нейното съдържание и инструкции за самостоятелна 
работа. Заниманията са свързани с ориентирането на децата в картографираното 
пространство и с намирането на държавата, областта, населеното място, в което живеят. Те 
трябва да се запознаят с легендата и да я използват, за да изследват заплахите от природните 
бедствия в различните части на картата. Сравнявайки ги, учениците трябва да направят 
изводи кои територии са застрашени повече и кои по-малко. Решаване на задачи от подобен 
тип, стимулира аналитичното и пространствено мислене, като в същото време предоставя 
информация за съществуващите рисковете и тяхното разпространение. Такъв тип задачи 
насочват вниманието на децата към бедствените събития в миналото и ги насърчава да 
осъществят диалог с възрастни, съпреживявайки чрез разказа за преживяваното от първо 
лице. 

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

Успоредно с научноизследователския експеримент за прилагането на контейнера с 
добавена реалност при обучение в началното и основно образование (вж. т. 4.3.5), учениците 
от трети клас в 7. СУ „Св. Седмочисленици”, гр. София, участваха и в игри и анкетно 
запитване, разработени върху приложените тематични карти в книгата „Да научим за 
природните бедствия“. Целта на заниманието бе да бъде анализирано до каква степен децата 
разчитат представената им информация под формата на картографски продукт, могат ли да 
извлекат правилно качествени и количествени характеристики за изобразените обекти и 
дали не са затруднени от прилагането на традиционни картографски способи. Заниманията 
бяха концентрирани върху две карти: „Карта на наводненията в Европа“ (фиг. 5.5) и „Карта 
на България – минали земетресения от 1900 г. до 2015 г.“ (фиг.5.13). Въпросите от анкетата 
имаха за цел да изследват: 

 асоциативността на цветовете и адекватността на тяхното степенуване при 
използването на метода на картограмите; 

 доколко учениците вникват в съдържанието на картите и каква информация 
получават от тях; 

 дали изпитват затруднения при разчитането на легендата и топонимите, 
разположени в и извън картографското поле. 

За работата с тематичните карти, учениците от трети клас, бяха предразположени с 
отворена дискусия върху въпроси като: „За какво се използват картите?“, „Какви карти 
познават?“, „Какво е изобразено най-често върху тях?“. В този предварителен етап те 
показаха, че познават понятието „карта“ и че често работят с картографски продукти в 
учебните часове, като най-познати за тях са физикогеографски и политически карти. В този 
смисъл тематичните карти за природните бедствия се проявиха като новост за тях. В първата 
занимателна част от изследването „Карта на наводненията в Европа“ бе предоставена под 
формата на пъзел, като частите съдържащи легендата бяха дадени в по-късен етап (фиг. 5.15). 
Децата откриха липсата на този важен картографски елемент, а това бе причина да бъде 
дискутирано неговото значение и необходимостта му, за да бъде осъществено правилното 
прочитане на представеното съдържание. Заниманието бе продължено с разговор по темата 
на картата. 
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Фиг. 5.15. Сглобяване на „Карта на наводненията“ под формата на игра – пъзел. 

Втората занимателна част бе попълването на два въпросника (фиг. 5.16) – за всяка от 
посочените по-горе карти. Всеки от тях съдържаше четири въпроса с избираем и един - със 
свободен отговор. Част от анкетните листи са приложени в Приложение 4 – Анкетни карти. 
Учениците участвали в изследването са 25 на брой, от които 14 момичета и 11 момчета. 

Фиг. 5.16. Работа с картите и попълване на анонимен въпросник върху тяхното съдържание. 
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При самостоятелната си работата си с „Карта на наводненията в Европа“ 80% от 
учениците са използвали легендата и са посочили верен отговор – „няма данни“ на въпроса: 
„Какво означава белият цвят върху картата?“. 84% от общия им брой са разграничили 
правилно фоновото оцветяване на категориите „от 10 до 20 бр. наводнения“ и „над 50 бр. 
наводнения“ и са заключили, че Словакия е държава с по-висок риск от този вид природно 
бедствие. Аналогично на предната задача, всички момчета и по-голямата част от момичетата 
са различили близките по цвят, съседни на България - Гърция и Румъния, като са посочили 
правилно втората страна като място, където са случили повече наводнения за посочения 
период (фиг. 5.17). 

Фиг. 5.17. Резултати от отговорите на въпроса: „В коя съседна държава на България са 
случили повече наводнения?“ 

Четвъртият въпрос е затруднил учениците. Той бе свързан с изнасянето на топонима 
„Швейцария“ извън картографското поле и посочването му с цифра. Само 48% (фиг. 5.18) от 
тях са посочили верен отговор, отбелязвайки, че държавата е изобразена върху картата. 
Останалите не са потърсили значението на цифрата 14 в списъка с изброени страни, чиито 
имена не са побрани, поради дребния мащаб на картата. 

Фиг. 5.18. Резултати от отговорите на въпроса: „Изобразена ли е върху картата държавата 
Швейцария?“ 
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Изследвайки самостоятелно „Карта на България – минали земетресения от 1900 г. до 
2015 г.“, 21 от децата са преценили коректно, че съседните държави не са обект на 
картографиране и са отбелязали, че „върху картата е представена информация само за 
земетресенията в нашата страна“. При това използване на картограма за показването на 
четири степени на заплаха от земетресение, 96% (фиг. 5.19) от отговорите на въпроса „В кой 
град заплахата от земетресения е по-голяма?“ са правилни, като учениците са разграничили 
средната заплаха в Шумен от най-голямата в Пловдив. 

Фиг. 5.19. Резултати от отговорите на въпроса: „В кой град заплахата от земетресения е 
по-голяма?“ 

При отчитането на резултатите от въпрос трети, свързан с използването на прост 
графичен знак – кръг, като немащабен условен знак за земетресение, се наблюдават 30% 
грешни отговора. Те се дължат на неразличаването на условните знаци за силен и среден трус.  
Последният въпрос с избираем отговор не е затруднил значително анкетираните и над 80% 
са посочили верен отговор на въпроса „Могат ли земетресенията да се случват в морето?”, 
като правилните заключения са базирани на изобразените земни трусове в близост до 
крайбрежието на Черно море или на познаване на същността на бедствието в дълбочина. 

Към участниците в изследването бяха отправени два въпроса с отворен отговор, в който 
те можеха да отправят своите предложения за това, как да бъде улеснен процесът на четене 
на картите. В общия случай зададените въпроси са били разбрани като преговор на 
наученото по време на обучението, а не като възможност за изразяване на лично мнение и 
идеи. Това е и причината в отговорите да присъстват основно изброени елементи от 
съдържанието на използваните карти. Въпреки това са подсказани няколко насоки за работа, 
които могат да се обобщят в следните: 

 предоставяне на информация за точната дата/година на случване на събитието – 
децата изпитват нужда от времеви детайли на изобразените земетресения ; 

 представяне на информация, относно сериозността на събитието – децата искат 
детайлна информация за броят пострадали и отчетените щети. 

 изобразяване на общогеографско съдържание – децата търсят в картографското 
съдържание познати обекти като „реки и морета“. 

При направеното изследване е установена 80-процентова цялостна успеваемост върху 
разчитането на съдържанието на картите и извличането на количествена и качествена 
характеристика. Трябва да бъде заключено, че участниците са си служили добре с легенда и 
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са се справили с разчитането на интервалните скали на приложените картограми и при двете 
изследвани карти. Най-голямото затруднение, което са срещнали, изразило се и в негативни 
резултати, е изнасянето на надписите на държавите извън полето на изобразяване. Въпреки 
че това е стандартен картографски метод за представяне на информация за всички обекти 
при ограничено пространство и дребен мащаб, препоръчително е да се търсят и други 
подходи при прилагането им за детска аудитория (например посочващи стрелки или 
анимация при компютърна визуализация). Друго решение е картите да бъдат поднасяни с 
допълнителни пояснения преди самостоятелната работа. 

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

Всички подробни статистически резултати и графики са приложени в Приложение 4 – 
Резултати от анкетата. 

5.5. Участие на учители и родители в обучението за защита от природни 
бедствия 

 Несамостоятелността на децата и тяхната физическа и психологическа зависимост от 
възрастните са причината родители и учители да имат важната роля при сблъсъка им с 
природните бедствия. В търсенето на правилен подход към тази възрастова група, изследване 
търси корелацията между преживяното природно бедствие и детското психологическото 
здраве (Becker-blease, Turner, & Finkelhor, 2010). Основен съвет към възрастните е да 
проследяват промяната в поведението на децата. Стресът от бедствието при тях може лесно 
да превърне тихото дете в агресивно и шумно, да предизвика кошмари, плач или 
нехарактерно за възрастта поведение (Healthy Children, 2015). Липсата на концентрация, 
нежеланието да се посещава училище и отдръпването от приятели и занимания често се 
изразят като симптоми на детето в начална степен на образование, което преживява 
последиците от катастрофално събитие (Betbesda, 2016). Важните стъпки, които учители и 
родители трябва да следват, са свързани с изграждането на доверие и увереност, че 
последиците от бедствието са преодолими. Разговорите за природните катастрофи и 
резултатите от тях, трябва да бъдат искрени, като стимулират желанието на детето да научи 
повече за събитието, да изрази собствените си мисли и да зададе своите въпроси. Задача на 
възрастния е да го успокои и да покаже, че обществото е готово да укаже помощ и се грижи 
за пострадалите при природна катастрофата (SAMHSA, 2012). Не на последно място трябва 
да се вземе в предвид, че съществува пряка взаимовръзка между поведението на родители и 
деца, затова запазването на самообладанието на възрастните по време на криза, е от голямо 
значение за намаляването на стреса при по-малките.  

 Последната, седма, глава в книгата „Да научим за природните бедствия“ е посветена на 
родителите. В нея се поставя светлина върху фактите от световната статистика, начините, по 
които децата възприемат бедствията и техните основни страхове в катастрофалните моменти. 
Тази информация полага основата за правилната грижа и оказването на психологическа 
помощ, а общите инструкции са обобщени и систематизирани в следните: 

По време на бедствието: 

 Да запазят спокойствие. 

 Да говорят с децата честно и прямо. 

 Да ги уверят, че е нормално да бъдат уплашени и че са до тях, за да им бъдат 
подкрепа и закрила. 
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 Да ги оставят да задават въпроси относно бедствието, да изразяват емоции и да 
изказват страховете си. 

 Да останат сплотени и заедно. 

 Да държат децата активни. 

 Да намалят достъпа им до телевизия. 

След бедствието: 

 Да се върнат максимално бързо към общия им дневен режим. 

 Да включат децата в действията по възстановяването след бедствието. 

 Да не очакват те да се възстановят бързо и веднага. 

Практически съвети са отправени към възрастните читатели в края на седма глава. 
Колективните занимания по предварителна подготовка на цялото семейство като изготвяне 
на семеен план и приготвяне на комплект за оцеляване са включени като ефикасни методи 
за изграждането на чувство за сигурност в детето и редуциране на стреса. 

Независимо в кой момент – преди, по време и след природното бедствие, родителите и 
учителите трябва да участват активно в обучаването на децата при защита. Същността на 
детската психика предполага специално отношение на възрастните, проява на разбиране и 
полагане на общи усилия за преодоляване на стреса. Работата в екип на възрастни и деца, ще 
подобри подготвеността им и ще затвърди тяхната увереност, че могат да се справят с 
предизвикателствата, които природата поставя пред тях. Правилното поведение и 
отношение на родители и учители към децата е ключът към по-лекото им преминаване през 
трудното време на страха и несигурността.  
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Глава VI. Концепция за мобилно приложение за деца в бедствие 

6.1. Картографиране на природни бедствия в мобилни приложения 

Технологиите стават все по-достъпни в ежедневието на съвременния човек. Това е и 
причината мобилните приложения да бъдат разработвани на различни теми с разнообразие 
от функционалности, улесняващи неговите всекидневни дейности. От четенето на 
последните новини, през пазаруването онлайн, до търсенето на обект в близост, тенденцията 
целият свят да бъде побран в човешката ръка, държаща мобилния телефон, расте с голяма 
скорост. Достъпността на информацията в днешно време отваря дискусии, затова как тя 
трябва да бъде разумно използвана и не е ли това въпрос от животоспасяващо значение. 
Разработването на мобилни приложения, оповестяващи природните бедствия и 
подпомагащи пострадалите, е един подходящ пример за ефикасното съчетаване между 
данни от различни източници и технологии в общодостъпни продукти от социална 
значимост. 

6.1.1. Картографиране в мобилни приложения – същност и технология 

Картите в мобилни приложения имат отличителна черта – като част от съдържанието 
на мобилните телефони, те са достъпни навсякъде, независимо дали потребителите са в 
движение или в покой, а благодарение на развитите телекомуникационни мрежи и мобилен 
интернет, биват динамични и винаги обновени с актуални уеб данни. Най-често срещаните 
дейности през мобилните апарати, свързани с геоинформация могат да се разделят на 
следните (Reichenbacher, 2003): 

 Определяне на местоположението; 

 Навигиране; 

 Търсене; 

 Идентифициране; 

 Проверяване. 

„Умните“ мобилни карти се превръщат в почти незаменим инструмент за ориентация 
в нова среда, търсене на най-подходящия маршрут, избиране на най-близкия обект, 
получаване на решения за използването на градския транспорт и др. Допълването на картите 
с огромна информация на различни теми в интернет, ги превръщат в един своеобразен 
пространствен указател на всички елементи от заобикалящия реален свят. 

Когато се говори за създаване на картографско приложение за мобилни телефони, 
трябва да се отчетат трудностите, породени от техните хардуерните ограничения. Макар 
мобилните технологии да търпят голямо развитие през последните години, този тип 
картографиране поставя високи изисквания към картографските и географските 
информационни системи, търсейки бърза и гъвкава визуализация, независимо от мястото и 
времето. Тя трябва да бъде изпълнена чрез по-слабия хардуер на телефона – по-ниска 
резолюция, по-бавен процесор и понякога непостоянна мобилна мрежа (Edwardes, Burghardt 
& Weibel, 2005). Koleshnikov & Kikin (2016) считат, че липсата на универсално решение при 
програмирането за различните операционни системи е достатъчна трудност, а прилагането 
на картографски характеристики в мобилни приложения поставя и допълнителни 
изисквания за организацията на пространствените данни. Хардуерното развитие на 
съвременните телефони се развива успоредно с натрупването на все по-голямо количество 
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трудна за управление и усвояване геоинформация, което е и причината проблемът Big Data 
да е винаги актуален. 

Мобилните приложения се създават, за да служат на хората и за да улесняват 
решаването на различни задачи от тяхното ежедневие. Точно в този смисъл Dransch (2001) 
поставя нова теория за отношението между потребител и дигитална карта, в това число и 
картата в мобилния телефон. В тази взаимовръзка потребителят e на фокус и се явява този, 
който „съставя“ картата, тъй като спрямо неговите нужди и изисквания, тя бива прекроявана 
и пресъздавана. Reichebacher (2003) също споделя подобно мнение, като твърди, че в ядрото 
на мобилната картография стои адаптацията, а мобилната карта е адаптивна карта, която 
предоставя геовизуализационна услуга. Тази услуга се нагажда спрямо потребителя, неговите 
дейности, прилаганата технология и търсената актуална информация. За целта, той разделя 
геовизуализацията на 3 адаптивни компонента – геоинформация, потребителски интерфейс, 
визуализация (фиг. 6.1). В друг свой труд подчертава, че независимо кой е потребителят, 
пространствената информация трябва да бъде подбрана спрямо конкретния контекст, 
интересите, знанията и уменията му и да е представена по начин, по който той е свикнал да 
вижда (Reichenbacher, 2004). 

Фиг. 6.1. Компоненти на геовизуализацията (Reichebacher, 2003). 

 Mashup карта 

За да бъде пояснен този тип нова карта, е необходимо уточнението на понятието mashup 
и неговата употреба в дигиталния свят. Mashup е приложение, използвано в интернет, което 
съчетава елементи от различни източници и има за цел да предложи нов тип услуга 
(Shneiderman & Plaisant, 2010). Не всички mashup-и използват карти, но тъкмо те са най-
популярните в днешно време, тъй като придават пространствено значение на 
потребителските заявки и техните резултати. Fu & Sun (2011) използват понятието geomashup, 
като определят значението му като mashup, в който поне една част от съдържанието е 
геореферирана. Картите mashup (фиг. 6.2) се считат като едни от най-разпространените 
видове уеб картографиране и са основна част от Web 2.0 – съвкупност от способи за 
представяне и обработване на уеб съдържание (Bildirici & Ulugtekin, 2010).  



 

106 

 

Фиг. 6.2. Карта mashup “Световни конфликти“ на Тектойс – визуализира военните 
конфликти по света, случили се по всяко време в миналото. 

Създаването им често пренебрегва основни картографски принципи и по-скоро се 
подчинява на законите на уеб програмирането. Това е и причина картографите да търсят и 
предлагат начини за подобряване на този така широко разпространен тип продукти. В свое 
изследване на начините за усъвършенстване на новите картографски тенденции, Roth (2009) 
твърди, че mashup картата може да се превърне в добър картографски продукт, стига 
картографската пространствена информация да бъде комбинирана с усъвършенствани и 
географски достъпни уеб услуги. 

Mashup картите се създават чрез Application Programming Interface (API) – интерфейс, 
който може да се използва от компютърно приложение или система с цел достъп до набор от 
функции или програми на трета страна (Google Support, 2017). С други думи API играе 
ролята на медиатор, който усвоява заявката на потребителя, получава необходимата 
информация от различни бази данни и връща отговор на запитването. В повечето случаи 
интерфейсите са безплатни и могат да се използват свободно от софтуерните разработчици. 

 Google maps API 

Google Maps API е най-разпространеният интерфейс за създаване на картографски 
mashup-и. През 2005 г. компанията Google пуска своя API в употреба, за да прекрати хакерско 
използване на сайта Google Maps (Svennerberg, 2010). По този начин тя позволява безплатното 
интегриране на картите за некомерсиални цели и поставя условия за заплащане при 
търговски такива. Mashup-ите, базирани върху Google Maps API имат същите 
функционалности като сайта, а върху тях по желание на разработчиците могат да се наслагва 
уеб тематична информация под формата на точки, линии, полигони, изображения и KML-
файлове (Bildirici, Kırtıloğlu, & Ulugtekin, 2014). За малко повече от 10 години Google Maps API 
става най-популярният интерфейс за създаване на mashup карти, като осигурява функции 
като визуализация на локация, навигиране в различни режими (шофиране, ходене, 
колоездене) и др. и предоставя възможности за Street View изглед, 3D сгради и онлайн 
информация за трафик и време, визуализирани върху три базови карти – терен, сателитни 
снимки и улична мрежа. Същността на работа на този интерфейс се базира на взаимната 
работа на JavaScript, HTML и CSS. 
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Не на последно място трябва да се каже, че Google Maps API не е единственият 
интерфейс за създаване на mashup карти. В своя труд Fernandes, Goulão & Rodrigues (2013) 
правят сравнение между интерфейсът на Google, ArcGIS API и OpenLayers API по параметри, 
характеризиращи използваемостта. Те заключават, че основен недостатък на първия е 
липсата на контрол над съществуващите слоеве за визуализация, а третият изброен е с най-
голям размер, което го прави тежък и недотолкова функционален. Изследвайки различните 
версии при ArcGIS API и OpenLayers API, те наблюдават редуциране на съдържанието с цел 
олекотяване на платформите. Temprano (2016) изтъква като основно предимство на Leaflet 
API неговата гъвкавост, поради факта, че е отворен код, но отбелязва, че Google Maps API 
трудно може да бъде надминат при онлайн функциите за трафик и време. Съществуват 
голям брой интерфейси за създаване на mashup карти, като в допълнение могат да се 
споменат и Microsfot Bing API, Here API, но преценката за тяхната функционалност трябва да 
бъде направена на база нуждите при разработване на конкретен продукт.  

Тъй като тази глава разглежда създаването на мобилно приложение на концептуално 
ниво, то избирането и аргументирането на интерфейс за програмирането му са оставени за 
последващите етапи на работа и не са обекти на обсъждане в дисертационния труд. 

 WGS 84 Web Mercator (Pseudo Mercator) 

Web Mercator (с идентификатор EPSG: 3857), вариация на картографката проекция 
Меркатор, е характерна за уеб картографирането и се използва от най-популярните 
„доставчици“ на тази услуга, сред които Google Maps, Bing, OpenStreetMaps (OpenLayers API), 
Esri (ArcGIS API) и др. Наричана е още псевдо Меркатор, защото за изчислението ѝ се 
използват сферични формули с референтни данни за елипсоид WGS 84 (EPSG, 2017). Това е 
и причината да се наблюдава нарушаване на условието за конформност. Използва се широко 
в уеб пространството, защото сферичната форма изисква значително по-малко изчислителни 
процеси. Подробно изследване на прилагането на Web Mercator и търсенето на елипсоидни 
и сферични решения представят Bildirici, Kirtiloglu & Ulugtekin (2014). 

6.1.2. Природните бедствия в мобилни приложения 

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

 Floods Near Me (NSW Public Works) 

Това е мобилно приложение, което е създадено за територията на Австралия. 
Информацията се получава от сървъри, обновявайки се на всеки половин час, което 
позволява върху картата на Google Maps да се отбелязват наводнените пътища и територии в 
реално време. Приложението дава възможност за проследяване на нивото на реките, 
използвайки данни от хидрометричните станции, разположени по речното протежение (фиг. 
6.3). В него е заложена и система за оповестяване за потенциални опасности при определен, 
от потребителя, буфер от разстояние. Условните знаци използвани за изобразяване на 
местоположението на бедстващите територии не са интуитивни. Липсва и легенда, но е 
представена възможността за получаване на допълнителна информация с „click“ върху 
условния знак. 
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Фиг. 6.3. Мобилно приложение “Flood near me” за геовизуализация на природни бедствия в 
Австралия. 

 LastQuake (European-Mediterranean Seismological Centre - EMSC) 

LastQuake е мобилно приложение за проследяване на земетресенията по света в реално 
време (фиг. 6.4). То позволява известявания по зададени от потребителя критерии за близост, 
за магнитуд или за комбинация от двете. Позволява споделяния на снимки и съобщения за 
събитието между потребителите. В него те могат да намерят основни съвети за безопасност 
при земетресение. Използва платформата за мобилно картографиране Leaflet върху карти на 
Esri, като отбелязва координатно местоположението на събитието с условен знак, показващ 
хипоцентричната дълбочина на труса и съобразен с неговия магнитуд. 

Фиг. 6.4. Мобилно приложение за проследяване на земетресения. 
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 Earthquake – American Red Cross 

Американският червен кръст е създател на няколко мобилни приложения за природни 
бедствия – за торнадо, ураган, горски пожар и земетресение, валидни само за територията на 
Съединените американски щати. По-подробно тук е разгледано мобилното приложение за 
земните трусове (фиг. 6.5). То съчетава в себе си функция за известителни съобщения при 
настъпило земетресение, изпращане на съобщение, че потребителят е в безопасност, 
картографиране на местоположението на труса, както и разположението на близките 
центрове на Американския червен кръст за оказване на спешна помощ. В допълнение 
приложението включва в себе си инструкции за действие преди, по време и след 
земетресението и занимателни тестове, чрез които потребителят може да провери знанията 
си. Специален условен знак се използва само за местата за подслон и помощ. 

Фиг. 6.5. Мобилно приложение, разработено от Американския червен кръст, за уведомяване за 
настъпили земетресения и насоки за действие в различните фази на бедствието. 

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

 HelpKidsCope (UCLA) 

Приложението HelpKidsCope не използва картографията като метод за превенция от 
бедствия. То е представено в този списък, тъй като е насочено към нуждата от специално 
отношение към децата в подобни ситуации. Трябва да се отбележи, че неговите потребители 
са техните родители, към които са отправени съвети за справяне и подпомагане на детската 
психика след катастрофални събития. 

 Kids' Guide to Disasters (Lê Trần Vũ Bình) 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=L%C3%AA+Tr%E1%BA%A7n+V%C5%A9+B%C3%ACnh
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Мобилно приложение, което е създадено на базата на информацията и методите, 
разработени от FEMA. Дава инструкции и обяснения за основните природни бедствия. Не 
използва картографията като метод за запознаване на децата с потенциалните заплахи и 
рискове. 

 KGAP - Disaster Supply Kit (Orlando Ideas) 

Мобилна игра, в която децата трябва да преценят, кои вещи са подходящи и 
необходими при нужда от евакуация. Изборът на правилните предмети е ограничен в кратко 
време за действие, като по този начин потребителите са поставени в стресова ситуация. 

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

6.2.1. Необходимост и потребители. Мисия и визия. 

Днешните поколения изграждат различно отношение към технологиите. Употребата на 
техниката не представлява трудност за тях, а се постига дори с ниво на интуитивност още от 
ранна възраст. В този ред на мисли използването на таблети и мобилни телефони за 
спасяването на детски живот е реално постижима задача. Уязвимостта на децата по време на 
катастрофални събития оправдава търсенето на все по-иновативни решения за намаляването 
на жертвите в тази социална група. Различни сценарии и ситуации могат да бъдат 
причините, деца да изпаднат в критична ситуация. Запазването на техния живот е пряко 
свързано с уменията им за справяне с природни бедствия, чието прилагане в момент на шок, 
може да бъде невъзможно. Подаването на готови решения за евакуация и инструкции за 
действие ще намалят стреса, ще подпомогнат изпълнението на правилните действия и ще 
вдъхнат увереност на детето, че от трудната ситуацията има изход.  

Изброените дотук аргументи са предпоставка за разработката за концепция за мобилно 
приложение за деца, чиято мисия е формулирана, както следва: 

 Да се редуцира броя на пострадалите деца в случаи на природни бедствия 
чрез повишаване на нивото им на информираност. 

Както бе споменато дотук, при изследването на начините за използване на мобилните 
телефони при превенция от природни бедствия, са установени малко такива, разработени 
със специално отношение към децата. В тях основно е акцентирано върху заучаването на 
правилните действия в развитието на катастрофалното събитие. Придобиването на такива 
знания е от изключително значение, но съчетанието им с оповестяване на потенциална 
опасност, изпращане на местоположението на детето на родител и използване на мобилни 
карти, би променило драстично помощта, която мобилното приложение може да окаже за 
справянето на дете в бедствие. Поставената визия пред концепцията за мобилно приложение 
за деца в бедствие е формулирана като: 

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

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

6.2.2. Основна цел и задачи на мобилното приложение 

Методите за оповестяване на потенциална заплаха и превенция от природни бедствия 
са приложими, както при възрастните, така и при децата, стига да са приложени с правилен 
подход и да са съобразени с възприятията на потребителите за околния свят. Разработването 
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на модел за мобилно приложение за превенция от природни бедствия за детската възрастова 
група е водено от следните отправни точки: 

 Децата имат по-голяма нужда от помощ по време на природна катастрофа от 
възрастните, поради тяхната физическа и психическа слабост; 

 Те познават мобилните технологии и могат да си служат с тях; 

 Представена по достъпен начин, информацията за природни бедствия в реално 
време може да спаси детски живот. 

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

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

Към мобилното приложение са поставени следните осем задачи: 

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

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

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

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

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

контакти (в общия случай – родители, настойници); 
7) Да позволява въвеждането на важни адреси като учебното заведение на детето, 

неговия дом, сборен пункт при кризи на семейството; 
8) Да навигира към мястото за среща при кризи на семейството след земетресение. 

6.2.3. Източници на данни в реално време 

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

 Източници на данни за наводнения на територията на страната 

European Flood Awareness System (EFAS) към Европейската комисия. Единната база 
данни на EFAS черпи информация от хидро-метеорологични обсерватории, числови модели 
за прогнозиране на времето и сателитни снимки, за да създаде, потвърди и калибрира 
прогнозите за наводнения (EFAS, 2017). Работи в партньорство с над 40 организации, в това 
число и НИМХ Националния институт по Метеорология и Хидрология към БАН (НИМХ). 

НИМХ. Хидроложка информация и прогнози. Департамент „Хидрология“ към 
Националния институт по Метеорология и Хидрология към БАН проследява оттока на 
реките благодарение на 196 хидрометрични станции (общ брой), както и следи подпочвените 
води на територията на страната. Предоставя достъпна информация и прогнози за 
потенциални наводнения (НИМХ, 2017). 

 Източници на данни за земетресенията на територията на страната 

EMSC. Европейско–средиземноморския сеизмологичен център предоставя 
информация за земетресенията на територията на цял свят. Институцията има собствено 
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мобилно приложение (вж. 6.3.1.). За набиране на данните използва над 70 мрежи за 
сътрудничество с общ брой над 2 500 сеизмични станции (CSEM-EMSC, 2017). 

НИГГГ. Национален институт по геофизика, геология и география към БАН. НИГГГ 
предоставя публична информация за актуалните сеизмични събития в България и околните 
земетръсни зони (НИГГГ, 2017). 

 Източници на данни за горски пожари на територията на страната 

European Forest Fire Information System (EFFIS). Мрежата на Европейската 
информационна система за горски пожари към Европейската комисия е съставена от 
специалисти по горските пожари от 40 страни и предоставя публично информация в реално 
време за опасността за от горски пожари, както и за актуалните огнища на територията на 
континента Европа (EFFIS,2017). 

 Българска инфраструктура за пространствени данни (БИПД) 

Към настоящия момент, БИПД е прототип на геопортал за предоставяне на база данни, 
услуги и оперативен капацитет на български организации в ползата на обществото. Той може 
да се счита като потенциален източник на данни за всякакъв вид бедствия при потвърждение 
на неговата ефективност. Основна услуга на геопортала е системата „Риск Наблюдател“, 
която следи за съобщения за бедствия и аварии на територията на България в 20 български 
сайта, като използва технологията Really Simple Syndication – софтуерен механизъм за обмен 
на новини между два сайта или между сайт и потребител (БИПД, 2017). 

6.2.4. Концептуална рамка 

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

 Режим №1 – „Обучение и визуализация“ 

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

 Режим №2 – „Сигнализиране“ 

Режим №2 е свързан с известяването на опасни явления в близост до потребителя. 
Преминаването от Режим №1 към Режим №2 става при регистриране на събитие, получено 
от източниците на данни и отговарящо на определени изисквания за опасност. Задействането 
на сигнал трябва да става в отговор на изпълнени условия за GPS местоположение на 
потребителя (детето) и степен на опасност. За пример може да се даде случаят на 
земетресение. Условията могат да бъдат определени като: епицентър в радиус от 150 км и 
магнитуд, надхвърлящ 4,5. 

Тъй като приложението е за деца, съображенията изискват да на се разчита на това, те 
сами да търсят решения на сложни ситуации и инструкции за действия в него. Това определя 
нуждата от интуитивност и автоматизация на процесите в момент на криза. Получаването на 
сигнал, трябва да е повод за директно отваряне на инструкциите за действие при 
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определеното бедствие. Функцията за автоматично изпращане на местоположението на 
детето на предварително зададени контакти, е важен елемент за спасяването и издирването 
на деца в кризисни ситуации. Препоръчително е да се постигне визуализация на 
местоположението на детето върху картата в комбинация с мястото на опасното събитие. 

Обща схема на концепцията, обхващаща двата режима е предоставена на фигура 6.6. 

Фиг. 6.6. Концептуален модел на мобилното приложение за деца в бедствие.  

Концепцията има продължение при сигнал за земетресение. Тъй като правилното 
действие след земетресение е напускането на сградата, софтуерът трябва да задава кратка 
поредица от ДА/НЕ въпроси, за да установи дали детето има възможност да го осъществи. В 
зависимост от отговора, се изпраща съобщение за изчакване на помощ или използва 
настоящето местоположение и се изчислява пътят до сборен пункт на семейството при 
бедствие като предоставя напътствия. 
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6.3. Създаване на знакова система за мобилно приложение с картографско 
съдържание за деца при бедствие 

Важната роля на картите в мобилното приложение определя и нуждата от визуализация 
на местоположението на природните бедствия в реално време и ключови обекти за 
получаване на помощ и защита. Това е и причината да бъде проектирана знакова система от 
графични знаци, специално създадена за употреба в приложението. Процесът на работа е 
придържан към характеристиките, които Василев (2012) посочва, анализирайки и 
дефинирайки понятието „знакова система“ като „организирана съвкупност от знаци, техните 
атрибути и правила за свързване, които имат конкретна област на приложение“. Тук трябва да се 
отбележи, че в същия научен труд авторът определя границата между по-общото - „знакова 
система“, конкретизира неговата област на употреба и дава дефиниция на „картографска 
знакова система“ (Василев, 2012) - широко употребявано и значимо понятие в картографията. 
Сравнение между дадените дефиниции присъства на таблица 6.1. 

Табл. 6.1. Сравнение между дефинициите „знакова система“ и „картографска знакова 
система“ (Василев, 2012). 

В смисъла на уеб картографирането и картите в мобилни приложения, базирани върху 
платформите API, трябва да се отбележи, че картографската знакова система върху такъв тип 
карта, наследява динамичния характер на често променящите се обхват на картографското 
поле и мащаб. Тъй като тук е представена все още само концепция за мобилно приложение и 
е направено предложение за видовете карти, които ще присъстват в него, става нерелевантно 
използването на това понятие, затова ще бъде използвано по-общото – „знакова система“. 

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

 Знаци „Обекти за помощ и защита и сгради за образование“ (вж. 6.3.3); 

 Знаци „Моите места“ (вж. 6.3.4); 

 Знаци „Природни бедствия“ (вж. 6.3.5). 

Процесът на създаване на знаците е извършен в софтуера Adobe Illustrator CS6. 
Съобразено с възрастовата група на потребителите, стремежът при тяхното изпълнение е да 
бъдат използвани асоциативни и лесно разпознаеми знаци с минималистичен графичен 
дизайн. За цветовото оформление са използвани цветове, обвързващи се с вида на обекта или 
събитието, които те обозначават. Тъй като картите, базирани на API платформите, се 
характеризират с динамичност на мащаба и автоматизиран процес на генерализация, на този 
етап размери на предложените графични знаци няма бъде коментиран, тъй като това е 
въпрос на задълбочено изследване, както на възприемането на потребителите, така и на 
софтуерни възможности и ограничения при разработването на мобилното приложение. 

Списък на създадените знаците и описание на техните цветове в CMYK и RGB са 
представени в Приложение №5  - Знакова система. 
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6.3.1. Специфики на картографската визуализация и картографски знакови системи 
в мобилните приложения. 

Трудностите при картографска визуализация в мобилно приложение винаги се 
обвързват с по-слабия процесор и ограничената памет на устройството, от които страда най-
вече детайлността на изобразяването на обектите и заобикалящата ги среда. Това е проблем, 
поставящ предизвикателство пред създаването на мобилно приложение, чието решение не 
може да се търси единствено и само в генерализацията, тъй като ограничаването на 
съдържанието на картата, води до намаляване на предаваната към потребителя информация 
(Nagi, 2004). Малкият екран най-често става причина в картографското поле да не оставя 
пространство за легенда. За разлика от хартиените, дигиталните и уеб карти, при които тя е 
важен елемент, тук прилаганите при тях абстрактни и опростени геометрични графични 
знаци са неприложими, тъй като липсва описание за значението им в конкретната карта 
(Nagi, 2004). В тази връзка Reichenbacher (2004) отчита още по-голямо затруднение в 
разчитането на мобилната карта от потребители без опит в картографията. Изброените 
дотук предизвикателства при проектирането на подобни приложения, определят нуждата от 
въвеждане на ясни и четими картографски знаци, които да бъдат категорични по своето 
значение и да не изискват продължително време за разчитане. Споменатите съображения 
подкрепят твърдението на Meng, Zipf, & Reichenbacher (2005), че изиксването за 
предварително придобити знания за четене на карти в мобилните устройства отпада, т.е. те 
трябва да са максимално интуитивни. 

6.3.2. Общ анализ на съществуващи картографски знакови системи при Google Maps 
и Here WeGo 

Реализацията на мобилно приложение с карта в реално време може да бъде осъществено 
чрез посочената в т. 6.1.1. технология API. По този начин тематичното съдържание ще бъде 
добавено към една от многото вече съществуващи картографски основи, които различните 
интерфейси предлагат. Това е причината в дисертационния труд да бъдат накратко 
разгледани и анализирани уеб сайтовете, за конструирането, на които се използват два от 
най-употребяваните API интерфейса – Google Maps (Google Maps API) и Here WeGo (Here 
API). 

 Google maps 

Google maps e един от най-често използваните уеб сайтове и мобилно приложение с 
картографско съдържание. Едно от най-големите предимства на сайта е използването на 
информация в реално време за трафика и възможностите за транспорт, както и пълнотата на 
данните за обектите в градска и извънградска среда. Недостатък от картографска гледна 
точка е липсата на легенда в картографското поле и извън него.  

Не съществуват и публични документи, описващи графичните знаци и тяхното 
семантично значение. Липсата на легенда е компенсирана с интерактивност на картата и 
интуитивен изглед на повечето от използваните знаци. Макар по-голямата част от 
посочените да извикват асоциации за обектите, които визуализират, някои от тях не попадат 
в определена категория, затова са представени със знак, който не е интуитивен. Такъв пример 
е изобразяването върху картата на Google на Националния дворец на културата, гр. София 
(фиг. 6.7а). Цветовото оформление на картографските знаци е ограничено в няколко основни 
цвята - червен, кафяв и син, като няма явна връзка между различните групи обекти – цветът 
на знака за настаняване съвпада с този на училище (фиг. 6.7б). При достигане на определена 
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едрота на мащаба, топонимите се изписват на два езика – добавя се изписването на български 
език. 

Фиг. 6.7. а) Изобразяване на Националния дворец на културата в Google maps; б) Знаците за 

училище и хотел (място за настаняване) в еднакъв цвят. 

 Here WeGo 

Продуктите на Here са най-често използвани за навигация, както в града – пешеходно 
движение или чрез публичен транспорт, така и за извънградски терени с възможности за 
използване на карти при изключени на мобилни данни. В сайта Here WeGo освен 
стандартното търсене върху картата, могат да бъдат избирани определени категории обекти. 
Това се осъществява чрез подвижен панел в картографското поле, който съдържа 12 
категории обекти, представени с кратко описание и характерен картографски знак. Панелът 
може да се приеме като своеобразна легенда. Трябва да се отбележи, че е очевидна липсата на 
изчерпателна класификация на обектите, която Василев (2012) определя като 
основополагаща в процеса на създаване на знакова система. В легендата са посочени най-
често търсените, от потребителите, обекти в този тип навигационни приложения – 
местоположение на банкомати, аптеки, места за зареждане на електрически автомобили и 
др., а от друга страна обществено значими такива, които присъстват чрез условни знаци 
върху картата, като училище, болница, полицейско управление, туристическа 
забележителност, не са включени в панела за търсене. За изписването на топонимите е 
използвана само латинската азбука и е приложен методът на транслитерацията (фиг.6.8). 

И двете платформи за представяне на картографски данни в уеб пространството 
осъществяват успешно поставените пред тях цели – да улесняват ориентирането на и 
търсенето на обекти, да предоставят навигация на своите потребители. Въпреки това 
включването на легенда на видимите обекти, използването на по-строга и еднозначна 
класификация на обектите, която да бъде подсилена с цветова диференциация, ще подобри 
процеса на разчитане като го направи по-бърз и по-ефективен за всички възрастови групи. 

В т. 6.3.3. е предоставено по-подробно разглеждане и съпоставка между знаците, 
попадащи в групата „Обекти за помощ и защита и сгради за образование“, използвани в 
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посочените дотук API, като са направени обосновани предложения за тяхната замяна с по-
подходящи за целите на мобилното приложение. 

Фиг. 6.8. Търсене на туристически обекти в град София чрез приложението Here WeGo. 

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

В тази точка са разгледани сгради и обекти с изключително значение за тематиката на 
мобилното приложение за деца. Това са болница, полицейско управление, управление 
„Пожарна безопасност и защита на населението“, място за помощ и подслон; детска градина, 
училище и университет. Съпоставката между графичните знаци използвани в Google Maps и 
Here WeGo и новите предложения са представени на фигура 6.9. 

Графичният знак за болница в Google maps, съдържащ характерната латинска буква 
„H”, е заменен с по-лесно разбираем за деца символ – червен кръст, асоцииращ с местата, 
където може да бъде получена медицинска помощ. Предложението за промяна на знака за 
полицейското управление е обвързано със създаването на по-отчетлив и комуникиращ с 
останалите новосъздадени такива. Запазена е идеята върху него да бъде изобразен служител 
на реда с характерна униформа. И в двете платформи за картографиране знакът за 
управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ не е интуитивен. Докато в 
Google Maps има специално разработен такъв, то в Here WeGo той съвпада с този за 
изобразяването на местоположение на полиция. Това е и причината да бъде направено 
предложение за нов отделен графичен знак, изработен в отличаващ червен цвят и 
изобразяващ характерно облекло на пожарникар. 
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Фиг. 6.9. Съпоставка между предложените графични знаци за мобилното приложение и 
съществуващите такива в Google Maps и Here WeGo. 

Тук трябва да се отбележи, че децата от ранна детска възраст трябва да бъдат 
запознавани с професии и институции, които са от значение за съхраняването на техния 
живот. В тази връзка може да се каже, че представените графични знаци търсят най-пряка 
аналогия с техните изградени представи за болница, полицай и пожарникар. В разгледаните 
дотук API платформи липсва знак за обозначаване на места, на които може да се получи 
спешна неотложна помощ и такива предоставящи за подслон. Този тип знак е от голяма 
необходимост за обозначаването на временни и постоянни обекти, които изпълняват тези 
функции при природни бедствия или други аварии. Това е причината такъв да бъде 
допълнително класифициран и създаден. 

Посещаването на училище или детска градина заема голяма част от ежедневието на 
децата, затова сградите на тези институции са важни обекти в техния пространствен свят. Ако 
отправните точки за създаването на знакова система са темата на мобилното приложение и 
неговите потребители, то в разработването ѝ трябва да бъде отделено специално внимание 
на образователните институции. В двете разглеждани платформи за картографиране в 
мобилни приложения графичните знаци за университет, училище и детска градина не могат 
да бъдат разграничени. Това е и причината за целите на труда да е направено предложение 
за използването на три отделни знака. 

6.3.4. Създаване на графични знаци „Моите места“ 

Менюто „Моите места“ е предвидено в Режим №1 на работа на мобилното приложение. 
То се характеризира с възможността за задаване на местоположение на три вида обекти – 
„Моят дом“, „Моето училище“ и „Сборен пункт на семейството при бедствие“. Тяхното 
разположение в пространството на картата може да бъде отбелязано чрез географски 
координати или адрес. За разлика от представените в т. 6.3.3. обекти, тези нямат аналог в 
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съществуващите API платформи, затова са създадени три графични знака, които да бъдат 
използвани еднократно в картографското поле, посочвайки строго конкретизирани обекти 
важни за потребителя на приложението (фиг. 6.10). 

Фиг. 6.10. Графични знаци „Моите места“ 

И трите знака са изработени върху квадратна основа с фоново оцветяване. За 
изобразяването на „Моят дом“ е използван символът „къща“, който е силно стилизиран. 
Обектът „Моето училище“ е представен с графичен знак, който е доизграден на базата на 
предложения такъв за училище в т. 6.3.3.  

Знакът „Сборен пункт на семейството при бедствие“ е  създаден на базата на широко 
разпространения интернационален символ “meeting point”. Това е познат символ, който може 
да бъде срещнат върху указателни табели в съоръжения с големи мащаби и места с 
концентрация на голямо количество хора – летища (фиг. 6.11), конгресни центрове и др., 
където е прилаган при организация и улеснение на ориентацията на посетителския поток. 
Най-честата му употреба е прилагането му в схеми за евакуация при пожар или други 
аварийни ситуации – изисквани в обществените сгради. 

Фиг. 6.11. Сборен пункт (място а среща) в летището във Франкфурт на Майн, Германия. 
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6.3.5. Създаване на графични знаци „Природни бедствия“ 

Създадени са седем знака на тема природни бедствия (фиг. 6.12).  

Фиг. 6.12. Проектирани знаци в група „Природни бедствия“. 

Макар че на този етап предвидените в концепцията за картографиране природни 
бедствия са само три – наводнения, земетресения и горски пожари, към тях са разработени 
още четири допълнителни условни знака, които изобразяват останалите, характерни за 
територията на страната, катастрофални събития с природен произход (вж. т.1.2. и т.1.3.). 
Това действие е свързано с потенциалните възможности за доразвиване на проектирания 
софтуер в бъдеще. Като основа за всички е приложен често използван символ за внимание – 
триъгълник с червена рамка, а в полето заключено между неговите страни, е поместено 
различното тематично съдържание. 

6.4. Съдържание и концептуален интерфейс 

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

Базирано на общата концепция за мобилното приложение за деца в бедствие, е 
предложено тематично съдържание в режим №1 на употреба – „Обучение и визуализация“. 
То разделено на три важни подтеми: предварителна подготовка и изграждане на правилно 
поведение при бедствия – „Подготви се“; въвеждане на местоположението на обекти, които 
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потребителят посещава често и място за среща на семейството в случай на природни бедствие 
– „Моите места“; въвеждане на информация за общ план за действие и важни контакти – 
„Семеен план за действие“ (фиг. 6.13 а). В този режим на работа е възможно да бъде 
разгледана „Карта на природните бедствия в България в реално време“, както и карти на 
потенциалната заплаха, поместени в менютата „Наводнение“, „Земетресение“ и „Горски 
пожар“. 

 „Подготви се!“ 

Информацията поместена в този раздел е свързана с получаване на общи знания за 
природните бедствия, подробни инструкции за действие при най-често срещаните и опасни 
природни бедствия на територията на страната и информация за приготвянето на раница за 
оцеляване (фиг. 6.13 б).  

Фиг. 6.13. а) Начална страница на мобилното приложение; б) Подменю за инструкции преди 
бедствените събития да се случат; в) информация за правилните действия по време на наводнение. 

В зависимост от избора на менюта, потребителят може да прочете като текст важна 
информация, конструирана под формата на ясни инструкции за действие преди, по време и 
след бедствието (фиг. 6.13 в).  

  „Моите места“ 

Подменюто „Моите места“(фиг. 6.14 а) се свързва с въвеждането на важни адреси или 
директно избиране върху вградената в приложението карта, свързани с живота на детето. В 
общия случай това биват неговия дом, училището и др. (фиг. 6.14 б). Тази функционалност 
на софтуера дава възможност за бързо изчисляване, в зависимост от местоположението на 
потребителя, на маршрути за евакуация или за достигане до дома, определяне на най-
близките обекти за помощ и защита, както и навигиране до предварително подбрано място 
за среща на семейството при случаи на бедствия, които изискват напускане на сградите. 
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 „Семеен план“ 

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

Фиг. 6.14. а) подменю „Моите места“; б) възможност за въвеждане на адреса на местоживеене. 

 Карта на природните бедствия в България в реално време 

За визуализацията на природните бедствие върху интегрираната карта за мобилно 
приложение (фиг. 6.15) се използват изготвените за целта условни знаци. Информация за 
местоположението на събитията се получава от източниците на данни в реално време за 
земетресения, наводнения и горски пожари и се нанася координатно върху територията на 
България. Картата има панел, върху който условните знаци са използвани като бутони за 
включване и изключване на визуализацията на определен тип бедствие. Той може да се счита 
и като своевременна легенда на тематичното съдържание. 
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Фиг. 6.15. Изглед на „Карта на природните бедствия в България“ в реално време 

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

Включването на Режим №2 „Сигнализиране“ се осъществява, когато са на лице 
определени условия за степен на опасност и близост на потребителя до мястото на 
катастрофалното събитие. Знак, че мобилното приложение е преминало в този режим на 
работа, е появата на съобщение, оповестяващо вида на природното бедствие (фиг. 6.16. а) и 
автоматично задействани инструкции за действие. В случай на земетресение към детето се 
отправят въпроси, за да бъде установено неговото физическо състояние и възможността му 
да напусне сградата (фиг. 6.16. б и фиг. 6.16. в). В зависимост от неговите отговори, 
приложението предлага два изхода: съобщение, което да уведоми пострадалото дете, че 
помощта е на път или автоматично навигиране към сборния пункт на семейството извън 
сградата (фиг. 6.17). 

Фиг. 6.16 а) екран със съобщение за настъпило бедствие; б) и в) задаване на въпроси за установяване 
състоянието на детето. 
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Фиг. 6.17. Подаване на указания до сборен пункт. 

6.5. Обобщение и бъдеща работа 

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

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

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

Контейнерът за добавена реалност, който представлява интегрирана система, работеща 
в реално време, и пресъздаваща топографски модели на релефа, е замислена и осъществена 
от своите автори, за да визуализира основни концепции от географията,  геологията и 
хидрогеологията. Нейното конструиране в Лабораторията по картография в УАСГ има за цел 
да използва тези концепции и тяхната връзка с появата и развитието на природните бедствия, 
като бъде използвана за обучение на деца от различни възрасти за защита от наводнения и за 
демонстрации на други кризи, от този характер. За целта е направено предложение за 
образователни занимания, структурирани върху възможностите на контейнера, за 
представяне на природните бедствия, и нагледно обучение какво се случва по време на 
природните бедствия и какви действия трябва да бъдат предприемани, за да се спаси 
човешки живот. Заниманията, структурирани в пет образователни модула – Релеф, 
Хидрология, Природни бедствия, Бедствия и Екология и Въведение в добавената реалност, са 
тествани при научноизследователски експеримент с деца в начална степен на образование, с 
който е потвърдена ефективността на системата при обучението на ученици. Предвижда 
разработване на подробни програми за децата в детската градина, учениците в средното 
училище и студентите. Бъдеща кооперация със специалисти в софтуерното програмиране 
могат да допринесат за постигането на по-голяма гъвкавост на системата, чрез която да бъде 
възможна визуализацията на условни знаци и надписи върху пясъка в контейнера, 
изчисление на мащаб, промяна в сечението на релефа и др. 
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При изследването на съществуващите образователни текстове и помагала за деца в 
начална степен на образование на български език по темата за защитата от природни 
бедствия бе установена нуждата от създаване на нови такива, в които картографските 
продукти да присъстват и да обогатяват теоретичните знания на читателите от 7 до 10-
годишна възраст. В тази връзка в този дисертационен труд е представена разработката на 
образователни материали – текстови и тематични карти. Акцентът е поставен върху 
изработката на карти за наводнения и карти за земетресения, поместени сред полезна 
информация за правилните действия по време на най-често срещаните в България природни 
бедствия. Ефективността на работата с картите е изследвана по време на 
научноизследователски експеримент с деца на 9 години, като резултатите получени от 
анонимна анкета, показват висок процент на правилно усвояване на информацията 
поместена в картографското поле на изображение. Разпространяването на създадените 
образователни материали и увеличаването на достъпа на повече деца до тях, е приоритетна 
задача поставена в бъдещето. 

Както контейнерът с добавена реалност, така и представената, в последната глава на 
дисертационния труд, концепция за мобилно приложение за деца в беда, дават насоки за 
бъдещето на картографската работа. Въпреки че традиционните хартиени карти носят своя 
принос в обучението по защита от природни бедствия, новите технологии предоставят по- 
достъпен и атрактивен начин за получаване на жизненоважна информация по време на 
криза. Това е и причината при разработването на дисертационния труд да бъде поставена 
задача за създаването структурата на мобилно приложение с картографско съдържание, 
което да информира потребителите къде на територията на страната има природно 
бедствие, да уведомява, когато то е в опасна близост и дава инструкции за действие. 
Поставената цел пред приложението е да подпомага деца, попаднали в беда, като намалява 
стреса от настъпилото събитие и дава насоки за правилните стъпки за тяхното справяне с 
кризисната ситуация, като в допълнение изпраща местоположението им в координати на 
техните родители. За изграждането на цялостната представа за мобилното приложение са 
предложени и тематично съдържание и концептуален интерфейс. Разработена е  знаковата 
система, чрез която да бъдат представени природните бедствия и важни обекти върху картите 
в мобилното приложение. Бъдещите цели поставени пред разработването му се свързват с 
преминаването на следващ етап – реализация в достъпен и работещ продукт. Това включва 
работа със специалисти от сферата на софтуерното инженерство, с които да бъдат обсъдени 
стъпките за неговото осъществяване в максимално близък вариант до концептуалния  
прототип.  
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Приложение № 1 – Таблица 1.1. Класифициране на най-често срещаните бедствия в България. 
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Приложение № 2 – Таблица 2.1. Разпределение на темите по защита от природни бедствия в часовете на класа – от I-ви до IV-ти клас. 
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Приложение № 2 – Таблица 2.2. Разпределение на темите по защита от природни бедствия в часовете на класа – от V-ти до VII-ми клас. 
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Приложение № 2 – Таблица  2.3. Разпределение на темите по защита от природни бедствия в часовете на класа – от VIII-ми до X-ти клас 
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Приложение № 2 – Таблица  2.4. Разпределение на темите по защита от природни бедствия в часовете на класа – от XI-ти до XII-ти клас 

 



 

 

К
арт

ограф
ско м

оделиране на п
ри

родни бедст
вия за начално и основно образовани

е 

П
р

и
л
о

ж
ен

и
е №

 3
 

 

1
4

3
 

Приложение № 3 – Таблица 3.1. Предложени образователни занимания с контейнера с добавена реалност. 
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Приложение №4 – Таблица 4.1 – 1/2. Брой наводнения на 10 000 km2 за годините 1984 – 2014 г.  
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 Приложение №4 – Таблица 4.1 – 2/2. Брой наводнения на 10 000 km2 за годините 1984 – 2014 г. 
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