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• МЕТОД: Презентация. 

• МЯСТО:  

• ВРЕМЕ: 1 учебен час 

• ЦЕЛ: Да се запознаят обучаемите с видовете 

земетресения и изискванията към поведението  и 

действията на населението. 
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• УЧЕБНИ ВЪПРОСИ: 

• 1. Същност, характеристика и видове земетресения. 

• 2. Прогнозно сеизмично райониране на Р България. 

• 3. Правила за поведение и действия на населението при 

земетресения. 



 

• 2. Същност, характеристика и видове земетресения 

•  а) Същност 

• Като физически процес земетресението представлява  
нарушаване непрекъснатостта на земните пластове, което 
е съпроводено с отделяне на механична енергия, като само 
една малка част от тази енергия (от порядъка на 1-2 %) се 
превръща в енергия на сеизмичните вълни. 

• Колебанията и трептенията на земните пластове, породени 
от преминаването на еластичните земетръсни вълни 
наричаме земетресение. 
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• б) Характеристика 

• От казаното става ясно, че огнището на земетресение не е 
точка, а представлява някакъв обем, в който се 
осъществяват процеси с необратими деформации. 
Точката, разположена в средата на обема се нарича 
ХИПОЦЕНТЪР на земетресението. В периферните части 
на този обем, където съотношението между напреженията 
и деформациите стават линейни, се пораждат еластични 
(сеизмични) вълни: 

• - надлъжна вълна -  при нея частиците трептят в посока 
на разпространението и; 

• - напречна вълна – при нея земните частици трептят 
напряко на посоката на разпространението и. 
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• В първите 100 км от огнището се пораждат вторични 
(повърхностни) сеизмични вълни, които се образуват в 
резултат на многократното отражение и интерференцията 
на надлъжните и напречните вълни в горните слоеве на 
земната кора. С най-голяма скорост се движат надлъжните 
вълни, след това напречните, а с по-малка скорост – 
повърхностните вълни. 

• Напречните вълни като правило са много по интензивни 
от надлъжните и в близост до огнището са главният 
фактор, определящ ефектите от земетресението. 
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• Разстоянието до огнището на земетресението наричаме 
епицентрално и то се измерва до епицинтъра на 
земетресението, което е проекция на хипоцентъра на 
земната повърхнина. 

 

• в) Видове земетресения 

•  Според причините, пораждащи нарушаването и 
разкъсването на земните пластове науката разделя 
земетресенията главно на четири типа: 
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•    Най-важна е групата на текстонските земетресения 
с огнища в земната кора и горната част на мантията на 
земята, които са резултат от съвременни текстонски 
процеси. Натрупването на напрежения в земните слоеве е 
следствие от взаимното движение между големи 
консолидирани блокове, така наречени текстонски плочи.  

             В определен момент, когато натрупаните напрежения 
превишат якостта на земните пластове в тях настъпват 
разкъсвания и размествания, за кратко време се отделя 
голяма механична енергия, пораждат се сеизмични вълни 
– става земетресение.  
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• Текстонските земетресения са най-многобройните и 

най-опасни за хората, сградите и съоръженията, тъй 

като техните огнища са относително не дълбоки и 

голяма част от енергията на сеизмичните вълни достига 

до земната повърхност. 

•  На второ място по своята значимост се нареждат 

дълбоките, плутонични земетресения. Те стават на 

дълбочина между 100 до 700 км. Механизмът им е 

свързан с експлозивни фазови превръщания на 

веществото на дълбочина под влияние на високата 

температура и налягане.  



 

• Различават си още вулкански земетресения, които 
съпровождат подготовката на изригванията и самите 
изригвания, но по своята сила и брой те значително 
отстъпват на текстонските и плутоничните земетресения. 

• Рядко явление са и така наречените обвални 
земетресения. Те са резултат от срутването на големи 
кухини и пещери близо до повърхността на земята. Имат 
локален характер и са сравнително слаби. 

• Земетресенията у нас са от текстонски тип, с дълбочина на 
огнищата до 30-40 км и в много редки случаи дълбочината 
достига до 50-60 км. 
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•     3. Прогнозно сеизмично райониране на Р България 

• Територията на България се намира в централната част на 
Балканския полуостров, който е най–активен възел в 
Европа от Алпо–Хималайския земетръсен пояс. След 
Тихоокеанския пояс, Балканите и България се числят към 
вторите по ранг сеизмично активни участъци на Земята. 

•  Прогнозни сеизмични зони в Р България: 

•  - Сеизмична зона Шабла – обхваща цяла Южна 
Добруджа; 

•  - Сеизмична зона Разград-Шумен;  
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•  - Тунджанска сеизмична зона – обхваща поречието 

на р. Тунджа; 

•  - Сеизмична зона на р. Марица – един от най-

обширните. Обхваща голяма част от Тракийската низина;  

•  - Югозападна или Родопска сеизмична зона – 

обхваща долините на реките Места и Струма. 

• - Сеизмична зона Горна Оряховица – Велико Търново; 

•  - Софийска сеизмична зона – обхваща Софийското 

поле и съседните планински райони. 

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ “ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА” - СМОЛЯН  
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Фиг. 1 Карта на сеизмичното райониране (с римски цифри са отбелязани 

земетръсните степени по МШК-64, а с арабски стойностите на сеизмичния 

коефициент) 



               

              В сеизмично отношение, Смолянска област попада в 

зона от VІІ–ма до VІІІ–ма степен по дванадесет   

степенната скала на Медведев–Шпонхоер–Карник.  

              На областта ще оказват влияние земетресенията в   

Маришката сеизмична зона и Рило–Родопския сеизмичен 

район.  
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Сеизмично райониране на Смолянска област 

 



Магнитудът дава 

оценка за 

енергията на 

източника на 

земетресението. 

За определяне на 

магнитуда се 

използва 

деветстепенната 

скала на Рихтер. 











      ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА        
НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

    

           а) Действие на населението преди земетресението  

           За да се намалим риска от нараняване и сведем щетите 
до минимум, е необходимо: 

• - да се запознаем със сеизмичната обстановка на 
населения пункт в който живеем;  

• - да  познаваме добре сградата, в която живеем или 
работим и нейната сеизмична устойчивост; 
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         - да закрепим здраво високите мебели и секции.  

         - да не оставяме тежки предмети на горните рафтове. 

         - Желателно е леглата и местата за отдих да не са в 
близост до външни или носещи стени и да няма в близост 
обемисти незакрепени предмети; 

        -  препоръчително е на удобно място да се поставят 
фенерче, транзистор, чантичка за документи и особено 
ценни вещи, аптечка с необходимите лекарства, по една 
топла дреха за всеки, резерв от храна и вода. Членовете на 
семейството трябва да знаят къде се намират тези вещи; 

       -  да знаят откъде се изключват електричеството, водата 
и газта; 
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    - пожароопасните вещества и отрови да съхраняваме в 

плътно затворени съдове; 

    - да не се задръства входа с излишни предмети; 

    - да се определи най–безопасното място в сградата в която 

се намираме; 

    - много полезно е предварителното  проиграване на 

действията, които ще предприемем при първите тласъци 

на сеизмичното действие; 

    - не е излишно да повишим познанията и подготовката си 

по оказване на първа помощ на пострадали. 
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          б) При усещане на първия трус: 

              И тук, както при всички критични ситуации най–
важното е да не се подаваме на паника. Самият факт, че 
сме извършили някаква предварителна подготовка за 
такова бедствие, вече е предпоставка за преодоляване на 
страха по време на земетресението.  

             По-нататъшното ни поведение зависи от мястото, в 
което ни е заварило бедствието. 

            Ако сме в къщи, в училище, на работа или други 
сгради: 

            - не трябва да напускаме жилището, училището и 
изобщо сградата, в която се намираме, освен ако е 
възможно да се излезе на открито за около 10 секунди; 
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     -  най правилно е да потърсим безопасно място за 

изчакване на труса – под рамката на вратата, в близост до 

някоя вътрешна стена или колона, под някоя здрава маса 

или високо легло; 

     - след първите вибрации люлеенето ще се засилва – да  

запазим самообладание и да не хукваме  към асансьорите 

и стълбите;  
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        На улицата: 

       - да се придвижим към средата и на разстояние от 

околните сгради не по–малко от височината им.  

      - да не заставаме под далекопроводи, уличното 

осветление и т.н.  

      - Безцелното тичане напред назад също представлява 

опасност. 

       В превозно средство: 

      - да спрем на открито място и изчакаме преминаването на 

труса в превозното средство; 
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          в) След преминаването на първия трус е необходимо: 

    - да изключим електричеството, газта и водата.  

    - не е препоръчително паленето кибрит или свещ, тъй като 
не се знае за повреди в газови инсталации  или някакви 
други условия за възникване на пожар; 

    -  да вземем предварително подготвения багаж и бързо да  
напуснем сградата; 

    - да напуснем сградата по стълбите, в никакъв случай да не 
използваме асансьор; 

    - при напускане на сградата да осигурим предимство на 
майките с деца и  възрастните хора; 
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        След напускане на сградата да застанем на открито 
място, най-малко на разстояние равно на височината на 
най-близката постройка; 

    -  да не заставаме под далекопроводи, електрически, 
трамвайни и тролейбусни мрежи; 

    - да окажем първа помощ  ако има пострадали; 

    - да обозначим местата, на които  има затрупани хора. Ако  
е възможно да им окажем помощ; 

   -  да следим информациите, които ще се излъчват по 
Българското национално радио и по местните 
радиостанции. Стриктно да изпълняваме инструкциите на 
компетентните органи и спазваме обществения ред. 
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        г) След земетресението: 

  .- Да изчакаме излъчването на информация за затихване на 

земните трусове и за  отминалата опасност; 

    - завръщането на работните места в жилищните и другите 

сгради да става само след съобщение на компетентните 

органи, че опасността е преминала. Влизането в сградите 

да става много внимателно, тъй като има опасност от по–

нататъшни срутвания; 

    -  да не претоварваме телефонните линии с  ненужни 

телефонни разговори. Кратко да съобщим на близките си, 

че сме живи и здрави; 



•       – да спазваме висока лична хигиена;  

 

•       - да не пием вода от непроверени водоизточници, тъй 
като има опасност от възникване на епидемии; 

 

• – да сведем до минимум движението с личните 
автомобили, за да се даде възможност на органите 
ангажирани с провеждане на спасителните работи 
свободно да се придвижват до обектите. 

 

• Не разпространявайте и не вярвайте на 
никакви слухове !!! 
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    Вследствие на 
земетресението могат да 
се породят и други 
стихийни бедствия, като 
вторичен резултат 

 

• Пожари 

• Наводнения 

• Свлачища 

• Лавини 

• Производствени аварии 

• епидемии 

 



     

          По време на бедствия нараства престъпността, да 
бъдем внимателни, да пазим имуществото си и да 
сигнализираме при констатиране на нередности. 

                        При нужда незабавно потърсете:    

• ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ 
ПОВИКВАНИЯ 
 

 
 
•          Това са някои от основните правила за поведение 

и действия на населението при земетресения. 
Спазването им ще помогне, както за намаляване на 
загубите, така и за дейността на органите за 
провеждане на спасителните работи. 
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        БЛАГОДАРЯ  ЗА   ВНИМАНИЕТО !!! 


