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УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ И 

КОНТРОЛ 

 при наводнение 



Наводнението представлява временно заливане                                     
на значителна част от сушата с вода                                                                           

в резултат на природни сили или техногенна дейност.  
 

 

 

При възникването им се нанасят материални щети. Те са 

потенциален причинител на злополуки и налагащи се евакуации, 

нарушаване икономическото развитие и засягане на стопанската 
дейност на населението.  
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В зависимост от причините, които ги пораждат, наводненията се делят 

на  две основни групи: 
 

 Първа група – наводнения, предизвикани от обилни валежи или 

бързо топене на снегове и ледове. Наричаме ги прогнозирани, 

защото в голяма степен могат да се прогнозират, може да се определи 

времето, мястото, характера и очакваните размери на бедствието. 

Това позволява да се вземат мерки и да се избегнат или значително 

да се намалят катастрофалните последици от наводнението.  
 

 Втора група – наводнения, предизвикани от разрушаване на 

язовирни стени, диги, хидротехнически съоръжения. Те се 

характеризират с голяма вълна, която се разпространява  много бързо 

и е  с голяма разрушителна сила.  Наричаме ги внезапни, защото те 

не могат да се прогнозират, освен предварително да се определят  

районът на наводнението, дълбочината на водния слой на различни 

места, застрашените от заливане населени места, маршрутите за 

евакуация и др. 

 



ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НАВОДНЕНИЯТА: 
 

• Наводняване на приземни помещения и първи етажи на обществени и 

жилищни сгради, промишлени постройки и пристройки, и нанасяне на 

материални щети. Най-често се извършват отводнителни мероприятия, 

които понякога са продължителни и обемисти;  

 

• Повреди по стари сгради, които конструктивно не отговарят на 

изискванията на действащите строително-технически норми и стават 

опасни за обитаване; 

 

• Понасяне на човешки загуби при компактно придвижване на високи води и 

забавено информиране на населението. Част от населението ще остане 

без подслон и ще се наложи извършване на евакуация, временно 

настаняване и осигуряване на пострадалото население; 

 

• Нарушения във водоснабдяването на населените места, поради заливания 

на водоизточници, аварии по водоснабдителните мрежи и замърсявания на 

питейната вода; 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НАВОДНЕНИЯТА: 
 

 

•  Нарушения в електропреносната и електроразпределителната мрежи и 

прекъсване на електроснабдяването в залетите населени места;  

 

•  Нарушения по пътната инфраструктура (пътища и съоръжения към тях); 

 

•  Значителни загуби на животновъдството и възникване на голям обем от 

ветеринарно-санитарни и екарисажни работи; 

 

• Запълване на ниски места от земната повърхност и образуване на нови 

водохранилища;  

 

•  Опасност от възникване на епидемии; 

  

•  други. 
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ПОСТОЯННА ЗАЩИТА  
ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕ. 

 
Ръководи се от собствениците и включва:  
 
1. Изграждане и поддържане на диги и други хидротехнически и 

защитни съоръжения – поддържат се от собственика.  
2. Създаване и поддържане на системи за наблюдения, прогнози и 

предупреждения – поддържат се от държавата.  
3. Регулиране нивото на подземните води при опасното им    

повишаване или понижаване - поддържат се от собственика или ползвателя 
им. 

4. Дейности за защита на водосборните басейни от водна ерозия - 
контролира се от басейнови дирекции. 

5. Поддържане проводимостта на речните легла - извършва се по 
инициатива на съответния кмет или областен управител. 

6. Мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, нанесени от 
природните наводнения, провеждани в съответствие с плановете за 
управление на риска от наводнения, и ликвидиране на потенциално опасни 
язовири, чието техническо състояние не позволява по-нататъшната им 
експлоатация - контролира се от басейнови дирекции. 

Съгласно Закона за водите - чл. 138 - защитата на 
населението и националното стопанство от вредното 

въздействие на водите е комплексна дейност, която се 
осъществява без прекъсване във времето. 

Тя е постоянна и оперативна. 



 
ОПЕРАТИВНА ЗАЩИТА  

ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕ 
 
 

Оперативната защита при наводнения включва: 

   1. Действия преди опасност от наводнение. 

   2. Действия по време на наводнение. 

   3. Действия след наводнение. 
 

Оперативната защита се осъществява в съответствие с авариен план за 
действие. Аварийните планове се изработват от собствениците или 
ползвателите на водностопанските системи и хидротехнически съоръжения 
и се съгласуват с органите на ПБЗН към Министерството на вътрешните 
работи.  



 
 
 

 

 
 
ГДПБЗН, на база прогностични данни и информация от Националния институт 

по метеорология и хидрология при БАН, Агенцията за проучване и поддържане на 
река Дунав и други източници, информира чрез НОЦ РДПБЗН, органите на 
изпълнителната власт и населението за опасността от наводнение. 

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението",  
съвместно със специалисти от „Напоителни системи” ЕАД – клон Видин, 
доброволните формирования на общините и собствениците извършват следните 
дейности по оперативна защита при непосредствена опасност от наводнение: 

 

1.Наблюдение на водните нива и състоянието на хидротехническите 
съоръжения, като информацията се събира в ОЦ. 

2. Измерване на нивото на река Дунав при рейката на град Видин, съгласно 
оперативния план за провеждане на високите води. 

3. Аварийни дейности по елементи на хидротехнически съоръжения - отваряне 
или затваряне на изпускатели, саваци, удълбочаване на преливници, тампониране 
и прорязване  на диги и др. 

4. Отстраняване на подприщвания на водни течения. 
5. Прокопаване на водоотвеждащи канали. 
6. Участиe в надграждане на съществуващи диги и изграждане на временни 

диги, чрез използване на модулни елементи, нареждане на чували с инертни 
материали, натрупване на инертни материали. 

 

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШВАНИ ПРЕДИ 
НАВОДНЕНИЕ 



 7. Извършване на разсредоточаване на промишлени отровни вещества, 
източници на йонизиращи лъчения, потенциални източници на биологично 
замърсяване и др., попадащи в заливните зони, които биха предизвикали 
поражения върху хората и/или замърсяване на околната среда.  

 8. Подпомагане устройването на лагери за временно настаняване на 
застрашеното население. 



      

    При наводнение провеждането на спасителните дейности започват незабавно чрез 

оказване на помощ и взаимопомощ на оцелели и леко пострадали граждани, на 

запазилите  дееспособност. Силите на единната спасителна система, включващи 

екипи на РДПБЗН, ОДМВР, ЦСМП, както и екипи на „Напоителни системи” ЕАД и 

доброволните формирования на общините  извършват следните дейности: 

 

     1. Разузнаване в района на заливане и местата, където е възможно да се намират 

застрашени хора, животни и културни ценности. 

     2. Огледи за състоянието на пътищата и подстъпите към наводнения район и за 

населени места без достъп вследствие на наводнени пътища.  

     3. Откриване местоположението на хора, попаднали в бедствено положение. 

     4. Извеждане на хора, животни и изнасяне на движими културни ценности от 

залетите зони. 

     5. При данни за наличие на опасни вещества в залятата зона, които могат да 

нанесат щети или да предизвикат екологично замърсяване, се извършва оглед и при 

възможност предприемане на мерки за ограничаване или предотвратяване на щетите 

или замърсяването. 

    6.  Изключване на електрозахранването. 

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШВАНИ ПО ВРЕМЕ НА 
НАВОДНЕНИЕ 



                    ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШВАНИ СЛЕД НАВОДНЕНИЕ 

 
 

    След оттегляне на водите в нормалните им граници екипи на РДПБЗН - 

Видин, ОДМВР - Видин, „Напоителни системи” ЕАД, РЗИ, ОДБХ, РИОСВ, „В и К” и 

общините извършват дейности по ликвидиране последствията от наводнението 

чрез:  

1. Издирване на изчезнали хора. 

2. Изваждане на загинали хора. 

3. Отводняване на жилищни и обществени сгради. 

4. Разчистването на засегнатите пътища със специализирана техника. 

5. Извършване на дезинфекция.  

6. Изнасяне и загробване на умрели животни, наводнени храни или други 

вещи, които биха се оказали потенциални източници на биологично заразяване или 

причина за възникване на епидемии. 

7. Отстраняване на аварии и повреди, създаващи опасност за провеждането 

на НАВР. 

 8. Отстраняване на аварии по комунално - енергийните мрежи. 

 9. Укрепване на скъсани или пропукани диги. 

 



ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ ПРИ 

НАВОДНЕНИЯ  

Възстановяването и подпомагането се осъществява чрез финансиране 

от: 
 

• Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет 

Основно направление за възстановяване на услугите и 

инфраструктурата, засегнати при наводнение е чрез Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.  

Правилникът за организацията и дейността на комисията регламентира 

реда и начина за кандидатстване за средства от резерва на държавния 

бюджет. 

• Собствени средства 

Собствениците на пострадали обекти финансират възстановяването им 

със собствени средства, като спазват нормативните изисквания за възлагане и 

контролиране на дейностите. 

 

• Кандидатстване по различни програми 

Изготвянето на документите и усвояване на отпуснатите средства се 

извършва съгласно изискванията по програмите. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ, 

КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ  

ПРИ НАВОДНЕНИЯ 

1. Организация на управлението 

МОСВ 

МИ 

МВнР 

МЗХ 

МО 

МЗ 

АЯР 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

НЩИП Ситуационен център 

Териториални органи на ЕСС 

ОУ “ПБЗН” 

РИОСВ 

РЗИ 

Други части на 
ЕСС 

 ОБЛАСТН А АДМИНИСТР. 

ОблЩИП 

ОЦ-ПБЗН 

Сектори на 
областната 

администрация 

Сектори на 
общинската 

администрация 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТР. 

ОбщЩИП 

 ОД на ОбщА 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОПЕРАЦИИТЕ 
ЩАБ  

ОД на ОблА 

Общински органи на ЕСС 

Международни 
институции 

НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА РЕГИРАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ 

И КОНТРОЛ  

ПРИ НАВОДНЕНИЯ 

Основни задачи изпълнявани от Областен /общински/ щаб за 

изпълнение на Плана за защита при бедствия 

 

• Анализира и оценява обстановката при бедствие; 

• Предлага на областния управител /кмета на общината/ за одобрение 

решения относно необходимия обем и ресурсно осигуряване на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, 

ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за 

подпомагането на засегнатото население; 

• Осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за 

овладяване на бедствието; 

• Информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за 

предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за 

необходимите предпазни мерки и действия; 

• Докладва на областния управител /кмета на общината/ за хода на 

провежданите защитни мероприятия. 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ 

ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА /ЕСС/ 

 Координацията на съставните части на ЕСС в областите се осъществява 

чрез оперативните центрове /ОЦ/ на РДПБЗН:  

- приема и оценява информацията за възникналите бедствия; 
 

- уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система 

и координира по-нататъшната им дейност; 
 

- уведомява органите на изпълнителната власт за възникналите бедствия; 
 

- включва допълнителни сили и средства на ЕСС по искане на областния 

управител, кмета на община или ръководителя на операциите. 
 

- предава информации между органите на изпълнителна власт и между 

съставните части на ЕСС при подготовката за реагиране и при провеждане 

на СНАВР; 
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 Взаимодействието и координацията между частите на ЕСС, участващи в 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на 

бедствието се извършва от ръководителя на операциите – определеното 

със заповед на областния управител или на кмета на общината 

длъжностно лице, както и от щаба, който той създава.  

 

 

Ръководителят на операциите може да раздели мястото на намеса на 

сектори и участъци, да определи техни ръководители, да им възлага 

задачи, както и да разпределя сили и средства за тях.  

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ 

ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА /ЕСС/ 
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• При получаване предупреждение от Националния оперативен 

център за опасни метеорологични явления с опасност от 

наводнения: 

 

 Оперативният център към РДПБЗН уведомява органите на 

изпълнителната власт – областния управител, кметовете на общини, 

ръководителите на институции. Последните предприемат мерки за 

повишаване готовността за защита и реагиране; 

 

 Областният управител и кметовете на общини организират: наблюдение 

на потенциално опасните хидротехнически съоръжения; повишаване 

готовността на органите и силите; предупреждават населението за 

опасността и свеждат указания за предприемане на мерки за защита и 

за поведение и действия при наводнения. 

РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ  
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• Оповестяване на органите за управление и силите при възникване 

на наводнение 

 

 Оперативният център на РДПБЗН: 
 

- уведомява органите на изпълнителната власт – областния управител, 

кметовете на общини и ръководителите на институции за постъпилите 

данни в центъра за наводнението; 
 

- докладва в Националния ситуационен център към ГД ПБЗН; 
 

- уведомява компетентните съставни части на ЕСС и координира по-

нататъшната им дейност; 
 

- оповестява допълнителни сили и средства на основната и други 

съставни части на ЕСС, останали незасегнати от земетресението по 

искане на областния управител, кмета на община или ръководителя на 

операциите; 
 

- оповестява личния състав на областния щаб по разпореждане на 

областния управител. 

РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 

ОПОВЕСТЯВАНЕ  
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• Дежурните по общински съвет по сигурност оповестяват общинските 

щабове и общинските сили и средства по разпореждане от кметовете на 

общини, за което докладват на дежурния в ОЦ на РДПБЗН; 
 

• Оповестяването на административните ръководители, органите за 

управление, силите за провеждане на СНАВР и населението за мястото, 

вида и характера на наводнението и указания за поведение и действия се 

осъществява от дежурните длъжностни лица по Системата за ранно 

предупреждение и оповестяване, Локалните оповестителни системи, 

местните радиотранслационни възли и средствата за масова осведомяване 

– кабелни телевизии и радиа; 
 

 КВ - радиовръзка се устройва между РДПБЗН, ГДПБЗН и подвижни 

радиостанции, изнесени в района бедствието; 
 

 УКВ радиовръзката се използва за непосредствено управление на 

СНАВР и за взаимодействие между формированията. 

РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 

ОПОВЕСТЯВАНЕ  
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РАБОТА НА ЩАБОВЕТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА 

ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ  
 

• Личният състав на щабовете заемат работните си места и започват работа; 
 

• Въвеждат се плановете за защита при наводнения и се работи съгласно 

планираните дейности и мероприятия; 
 

• Оценяват обстановка и набелязват мероприятия, които следва да се 

изпълнят незабавно; 
 

• Вземат решения за провеждане на защитни и СНАВР. Отдават се заповеди 

за изпълнението им; 
 

• Отдават заповеди за обявяване на бедствено положение; 
 

• Организират изпълнението на мероприятията и осъществяват координация 

и контрол. 
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ІV. РЕСУРСИИ И СРЕДСТВА 
 

При възникване на наводнения ще се използват всички ресурси от ЕСС: 

 

•  Основните съставни части: ГДПБЗН; ОД на МВР; Центровете за спешна 

медицинска помощ; БЧК; 

 

•  Звената, службите и другите оперативни структури на: министерства и 

ведомства; общини; търговски дружества и еднолични търговци; центрове 

за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения ; 

юридически лица с нестопанска цел, включително доброволни 

формирования; въоръжени сили; 

 

•  При катастрофални наводнения ще се използват всички ресурси и 

средства в страната, а при необходимост ще се търси и международна 

помощ. 
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V. УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ НА МЯСТОТО НА 

НАМЕСА ПРИ НАВОДНЕНИЕ 
 

За да се постигне ефективно управлението на мястото на намеса е 

необходимо да се работи в следната последователност: 

 

•  Стъпка 1: Установяване на командване и контрол; 
 

•  Стъпка 2: Оценка на ситуацията; 
 

•  Стъпка 3: Установяване на целите (задачите), които следва да се 

решават; 
 

•  Стъпка 4: Идентифициране на първоначалните тактики за намеса; 
 

•  Стъпка 5: Организиране и даване на назначения (поставяне на 

задачи); 
 

•  Стъпка 6: Прилагане и оценка на тактиките, които се изпълняват. 
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СТЪПКА 1: УСТАНОВЯВАНЕ НА КОМАНДВАНЕ И КОНТРОЛ 
 

• Поемане на командването; 

 

• Сформиране на щаб и създаване на команден пункт; 

 

• Установяване на периметъра на мястото на намеса, за да се: 

 

o установи отчетност на персонала; 
 

o контролира достъпа; 
 

o осигури безопасност на обществеността; 
 

o установи безопасна и сигурна работа за реагиращите. 
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Ръководител на 

операциите 

Операции Планиране Логистика, 

администрация 

ПРИМЕРНА ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ЩАБА  
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НАПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИИ 
 

• Разработва и прилага тактиките за постигане на целите по 

отношение на бедствието; 

 

• Организира, възлага и контролира тактическите ресурси. 

 

Към отговорника на Операциите има направления: 
 

- издирване и спасяване на хора и животни; 
 

- спасяване на хора по вода (с лодки); 
 

- оказване на спешна медицинска помощ; 
 

- отводняване на жилищни и други сгради, и терени; 
 

- направа на временни защитни диги, укрепвания и др.; 
 

- други. 
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Планирането и информационна подкрепа изпълняват следните 

функции: 

 

• Събиране и анализиране на информацията; 

 

• Съставяне на планове; 

 

• Поддържане на документация за инцидента; 

 

• Следене на ресурсите: води отчет къде са назначени ресурсите, 

наличността и нуждите от ресурси. 
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ЛОГИСТИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Осигурява реагиращите с: 

 

o оборудване и материали; 
 

o сигурност и защита; 
 

o транспорт и гориво; 
 

o комуникационна подкрепа; 
 

o палатки и други съоръжения; 
 

o храна, вода и хигиена; 
 

o медицински услуги. 
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СТЪПКА 2: ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА 
 

При оценката на ситуацията следва да си отговорим на следните въпроси: 

 

• Какво е станало? 

 

• Какво става сега? 

 

• Какво е вероятно да стане след това? 

 

• Какви фактори влияят на реагирането? 

 

• Какви ресурси са необходими и какви имаме налични? 
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СТЪПКА 3: УСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕЛИ 
 

• Определяне на приоритетите –най-важните задачи които следва да се 

изпълнят. Пример: спасяване на хора и животни; укрепване на 

брегозащитни съоръжения и направа на временни диги, отводняване и 

др.; 

 

• Идентифициране на целите; 

 

• Целите да са прости и постижими. Например – извеждане на хората от 

опасния район да приключи до … часа; направа на временни защитни 

съоръжения – до …..часа. 
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СТЪПКА 4: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ 

ТАКТИКИ 
 

Разглеждат се начините за постигане на целите. Тактиките трябва да са 

безопасни; да има вероятност да успеят; да са осъществими – да има 

наличните ресурси и технически средства и т.н. 

 

Примери за първоначални тактики при наводнения: 
 

• установяване на периметъра за изолация и осигуряване на охраната му; 
 

• евакуиране на население, попаднало в наводнената зона; 
 

• оказване медицинска помощ на пострадалите; 
 

• оценка състоянието на дигите, язовирните стени и други съоръжения и - 

предприемане на мерки за недопускане компрометирането им. Направа 

на временни защитни съоръжения; 
 

• следене за заплахи за пострадалите и екипите; 
 

• назначаване на служител за публична информация и др. 
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СТЪПКА 5: ОРГАНИЗИРАНЕ И ДАВАНЕ НА НАЗНАЧЕНИЯ 

(ПОСТАВЯНЕ НА ЗАДАЧИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ) 

 
При тази стъпка е необходимо: 

 

• инвентаризиране на ресурсите на местопроизшествието; 

 

• организиране на наличните ресурси; 

 

• даване на назначения; 

 

• определяне на нуждите от допълнителни ресурси. 
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СТЪПКА 6: ПРИЛАГАНЕ И ОЦЕНКА НА ТАКТИКИТЕ 
 

• Прилагане на тактиките 

 

• Оценяване на ефективността на тактиките 

 

• Наблюдение на потенциално опасните хидротехнически съоръжения и 

оценка на състоянието им 

 

• При необходимост се коригират тактиките или се добавят нови. 
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