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• МЕТОД: Презентация. 

• МЯСТО: гр. Смолян  

• ВРЕМЕ: 1 учебен час 

• ЦЕЛ: Да се запознаят обучаемите с видовете наводнения 

и правилата за поведение  и действие. 
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• УЧЕБНИ ВЪПРОСИ: 

• 1. Причини за възникване на наводненията. 

• 2. Класификация на наводненията. 

• 2.1. В зависимост от причините, които ги предизвикват. 

• 2.2. В зависимост от интензивността, повторяемостта и 
въздействията. 

• 2.3. В зависимост от териториалния обхват на 
разпространение. 

• 3. Порой 

• 4. Правила за поведение на населението при наводнение и 
порой. 

• 4.1. Правила за поведение преди наводнение 

• 4.2. Правила за поведение при внезапно наводнение: 

• 4.3.  При порой 
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• 1. ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА 
НАВОДНЕНИЯТА 

 

• При продължителни или кратки но силни валежи от дъжд 
и при много бързо топене на снеговете по високите части 
на планините възникват наводнения. Въпреки 
сравнителната умереност в разпределението на 
интензивните валежи наводненията, причинени от тях, са 
най-типичните за нашата страна. 

 

• Наводнението е временно заливане на значителна част от 
сушата от действията на природни сили или разрушаване 
на хидротехнически съоръжения – язовирни стени, 
хвостохранилища, диги и други. 
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• За разлика от други природни бедствия наводненията до 
голяма степен могат да се прогнозират. Това дава 
възможност в много случаи предварително да се 
определят времето, характерът и очакваните размери на 
наводнението и да се вземат защитни мерки. 

 

• Наводненията на територията на България се пораждат 
преди всичко от силно нарастване на речния отток, 
вследствие на обилни и проливни дъждове и интензивно 
снеготопене. 

 

• Наводненията в някои случаи са резултат и на 
несинхронизирано изпускане на води от язовири от 
няколко поречия, събиращи се в главна река, или аварии 
при техногенната дейност на човека, разрушаване на 
язовирни стени и стени на хвостохранилища и други 
подобни. 
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КАРТА НА ЗАЛИВНИТЕ ЗОНИ В БЪЛГАРИЯ 



•         2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НАВОДНЕНИЯТА 

•  2.1. В зависимост от причините, които ги 
предизвикват, те биват: 

•  - наводнения, предизвикани от падането на обилни 
валежи или интензивното топене на снеговете; 

•  Обстановката се усложнява особено много, когато 
обилните дъждове са съпроводени с интензивно топене на 
снеговете.  

• Хидрогеографската мрежа на областта се състои от 
речните системи на реките Арда, Върбица, Въча, 
Чепеларска и Черна. 

• В резултат на такива валежи на 12.12.1990 г. станаха 
наводненията в гр. Смолян, гр. Девин, гр. Мадан и гр. 
Златоград, когато бързото покачване нивото на р. Върбица 
стихията отне живота на 10 военнослужещи от 
поделението в гр. Момчилград.  
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• През последните години жертви на удавяния от 
Смолянска област са ставали в реките Върбица, 
Неделинска, Арда и микроязовир “Хайдушки поляни”.  

 

• Голямото наводнение на 22.02.1991 година на р. Въча 
предизвика пълно разрушаване на два бетонни моста и 
отнасянето на пътно платно на разстояние от 1 км между 
селата Грохотно и Тешел на община Девин. 

  

• На 05 и 06.08.2005 година големи наводнения станаха и на 
територията на Смолянска област, главно поради 
преовлажняване на почвата и падналите впоследствие 
обилни валежи.  
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•       Три жертви взеха жестоките порои в Родопите.  

           Часове се мъчиха  спасителите да извадят изпод 

паднали скали тялото на 54 годишна жена.  

           От река Черна водолази едва измъкнаха трупа на 42 

годишен мъж, запратен от стихията заедно с колата.   

           Мъчителна смърт от свличане на земни маси 

настигна и отец Николай от гр. Чепеларе.  









 

•      – наводнения по техногенни причини –  

        Те са предизвикани от аварии на хидроенергийни 

съоръжения или при евентуално разрушаване на язовирна 

стена, диги и други. 

         Към тази група спадат и наводненията, предизвикани от 

едновременно изпускане на вода от два язовира, чийто 

изходни поречия се вливат в една обща река. 

        При вероятно пълно разрушаване на язовирна стена и 

наличие на максимален обем водни маси ще се образуват 

заливни зони, които ще застрашат следните населени 

места и райони: 
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• 2.2. В зависимост от интензивността, повторяемостта и 
въздействията, те са: 

• - малки наводнения; 

• Това са наводнения с най-ниска степен на риска 
(опасност). Не причиняват щети и не оставят следи в 
паметта на местното население. 

• - опасни наводнения; 

• Причиняват щети в непосредствено прилежащите към 
реката полски имоти, постройки и съоръжения. 
Представляват опасност за хората и животните не само в 
основното речно русло, но и в заливаемите крайречни 
терени. 
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• - силно опасни наводнения; 

• Те причиняват повреди на мостове, водохващания, 

брегоукрепителни стени по корекциите на реките, 

прилежащи земи, сгради и строителни конструкции. 

Представляват голяма опасност за хората и животните по 

бреговете. 

• - опустошителни наводнения; 

• Извършват се големи промени в речното русло с много 

изравяния, прекъсване на меандри, разрушаване на 

брегове, подпорни стени, силни повреди и разрушаване на 

мостове, хидротехнически съоръжения, крайречни сгради. 

Причиняват огромни материални щети и гибел на хора и 

животни.  
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• - катастрофални наводнения; 

 

• Настъпват резки промени в речното русло: изравяния, 
затлачвания, разрушаване на стари меандри.  

         По склоновете на планинските участъци на реките 
могат да бъдат причинени свличания и срутвания на 
големи земни и скални маси, които водят до  временни 
или трайни преграждания на реката и образуване на 
свлачищни язове и езера.  

          В планинските участъци речният поток придвижва 
огромни каменни блокове с размери над 2-3 метра.  
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         На изхода на реката от планината в равнинната част е 

възможно да се образуват големи наносни конуси от 

блокаж, чакъл и пясък или тиня, достигащи до няколко 

метра дебелина.  

         В равнинната част долините се покриват с дебел слой 

тиня. 

         Изцяло унищожени или силно повредени могат да 

бъдат хидротехническите и крайречните строителни 

съоръжения и обекти, като язове, мостове, пътища, сгради 

и др.  

         Причиняват се големи материални щети и гибел на хора 

и животни. 
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• 2.3. По териториален обхват на разпространение се 
срещат: 

• - местни (локални) наводнения – проявяват се на 
отделни реки или речни участъци;    

• - среднообхватни (средномащабни) наводнения – 
проявяват се в даден район на няколко реки; 

• - обхватни (мащабни) наводнения – обхващат 
значителни територии с много реки или това е река Дунав 
на територията на нашата страната. 

• Най интензивните наводнения се отнасят за малки реки, с 
площ на водосборния басейн под 10 кв. км.   

• Навременно взетите мерки дават възможност да се 
намалят сериозните последствия от наводненията.  
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• 3. ПОРОЙ 

 

• Пороят е поток, който се формира временно в коритата на 
планинските реки и се характеризира с рязко покачване 
нивото на водата, която е с високо (10-75 %) съдържание 
на твърд материал (пясък, чакъл, глина, дървета, продукти 
от разрушаване на скалите).  

     При движението си той разрушава населени места, 
комуникации, съоръжения, мостове и др. Освен че нанася 
значителни материални щети, може да вземе и човешки 
жертви. 
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• Пороите възникват в резултат на интензивни и 
продължителни дъждове, на бурно топене на снежната 
покривка, а така също, поради срутване в коритото на 
голямо количество ронлив, натрошен скален материал. 

• За разлика от обикновените потоци пороите не се движат 
непрекъснато, а на отделни валове (вълни). Обемите на 
еднократните наноси достигат до стотици хиляди, а 
понякога до милиони кубически метра.  

                Притежавайки голяма маса и скорост на 
придвижване, пороите разрушават пътища, съоръжения, 
обработваеми земи и други. 
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• Особена опасност за обектите от националното 
стопанство, населените места, обработваемите земи, 
напоителните системи, железните и шосейните пътища 
представляват структурните порои.              

    Те възникват внезапно и се движат праволинейно, което 
създава опасност за местата, където бреговата защита във 
вид на диги, не е достатъчно сигурна. 

                 Такъв порой изнася голямо количество разрушени 
скални маси, хидротехнически съоръжения и населени 
места. 
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• Особености на пороя, характеризиращи неговата 
разрушителна сила, са повишената пренасяща способност, 
стремителността и непрекъсване на движението.  

            Пороят може да се движи със скорост до 15 км/ч и на 
няколко вълни. При среща с препятствия пороят 
преминава през тях и при това не губи, а увеличава 
енергията си. 

 

• Природните условия в планинските райони обуславят 
големия повърхностен отток на водата и формирането на 
разрушителни порои. 
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• 4. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ 
НАВОДНЕНИЕ И ПОРОЙ 

• Наводнението се отличава от другите видове стихийни 
бедствия по това, че в известна степен се подава на 
прогнозиране, което дава възможност предварително да се 
определят времето, характерът, и очакваните размери.  

                   ОУ “Пожарна безопасност и защита на 
населението”  и РИОСВ, съгласно закона за водите водят 
на отчет, наблюдават и предприемат мерки за 
обезопасяването на потенциално опасните водоеми и 
речните корита на територията на областта. 

                   Навреме взетите мерки позволяват да се изключат 
или да се намалят  до минимум катастрофалните 
последствия от наводненията.  
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• 4.1. Правила за поведение преди наводнение 

 

• За да се намалят  до минимум последствията от 
наводненията е необходимо: 

• - населението да се запознае от кои реки, язовири, и други 
хидротехнически съоръжения в близост до населеното 
място, може да се очаква наводнение; 

•  - да се проучат районите, които е възможно да бъдат 
залети и най–късите и безопасни маршрути, по които 
трябва да стане изнасянето до безопасно място; 

• - да не се изхвърлят, строителни и битови отпадъци в 
коритата на реките, тъй като това намалява проводимостта 
на речното корито; 
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• - да не се преграждат речните течения с цел водовземане 

за поливане или къпане на животни, защото това 

многократно увеличава разрушителната сила на водата 

при наводнения; 

• - да се следят съобщенията по радиото, телевизията, 

местните радиовъзли и се изпълняват стриктно 

конкретните указания на съответните органи; 

• - да се приготви личен багаж от най–необходимите 

документи, лични вещи, хранителни продукти; 

• - гражданите да бъдат уведомени своевременно от 

органите на МВР при необходимост от провеждане на 

евакуация.  



• 4.2. Правила за поведение при внезапно наводнение: 

• Правила за поведение у дома: 

• – гражданите да се извеждат по предварително 

набелязаните маршрути в определените безопасни райони, 

като изведат селскостопанските животни извън зоните, 

които е възможно да бъдат залети; 

• – при напускане на жилищните сгради да се изключат 

газта и електричеството;  

• – при невъзможност за извеждане на домашните животни, 

да се отворят вратите на оборите и да се отвържат; 
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• - живеещите на първите етажи или други места при 
повишаване нивото на водата трябва да ги напуснат, да се 
качат на по-горните етажи или покривите на сградите; 

• - да се известят при възможност близките или органите на 
МВР за местонахождението на застрашените; 

• - да се спазват указанията и редът, установени от органите 
на ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението” и 
на МВР. 

• Евакуация при наводнение се обявява със специално 
разпореждане на Общинския или Областения щаб за 
координация. 
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• Правила за поведение на открито: 

 

• – ако хората се намират на полето или планината в 

близост до корито на  река или дере е необходимо 

незабавно да се отдалечат от поречията им на високи 

места, тъй като има опасност от срутване на бреговете;  

• - оказалите се на непознати места и в заливната зона да 

заемат най–близките възвишения; 

• - да не се застава под мостове, подлези, водостоци, 

надлези и други пътни съоръжения, защото многото вода 

може да отнесе скрилите се под съоръженията. 
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• 4.3.  При порой 

 

•  – При поройни дъждове в никакъв случай да не се 
използват за укриване мостове, водостоци, подлези и други 
пътни съоръжения. 

• – Ако се намират на път при краткотрайни поройни 
дъждове с моторно превозно средство е препоръчително  
водачът на МПС да спре в дясно на пътното платно и дя 
изчака спирането на пороя.  

• – Да не се правят опити за пресичане на  потоци при 
поройни дъждове тъй като влачат чакъл, камъни и дървета и 
може да се окаже фатално.  

• – Ако сте на път и констатирате опасност от порой е 
необходимо да се  обадите на тел. 112.  

        При липса на такава възможност, да се предупреди  
кметството на най-близкото населено място или 
преминаващи хора.   
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 СИГНАЛИ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ 

 

     Наименование на сигнала - “ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ” 

• Начин на предаване – ГЛАСОВА ИНФОРМАЦИЯ: 

       “ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ! 

•   ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ,  

•   ОПАСНОСТ ОТ  НАВОДНЕНИЕ,  

•   ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ !” 

•            Текста се предава неколкократно, след което се дават указания 
за поведението на населението. 

 

• СИРЕННА СИСТЕМА: 

• Непрекъснат вой от акустични сирени в продължение на 3 мин.  

     С период на повторение  8 секунди. 
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•      Стриктно да се спазват указанията и реда 

установен от  органите на Министерство на 

вътрешните работи и на Областно управление 

«Пожарна безопасност и защита на 

населението». 

 

•         По време на бедствия нараства 

престъпността, да бъдем внимателни, да пазим 

имуществото си и да сигнализираме при 

констатиране на нередности. 
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• При нужда незабавно потърсете:    

• ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА 
СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 

 

 

 

           Това са някои от основните правила за 
поведение и действия на населението при 
наводнение и порой, чието спазване би могло 
да бъде твърде полезно, както за намаляване на 
загубите, така и за дейността на органите при 
провеждане на спасителни работи. 

 



ОУ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - СМОЛЯН 

 

     

 

         БЛАГОДАРЯ  ЗА   ВНИМАНИЕТО !!! 


