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Проект „общностен отпор на бедставени събития - CODE“ e съфи-
нансиран от европейския съюз чрез европейския фонд за регионално 
развитие в рамките на Програмата INTERREG V-A румъния - българия. 
Проектът се осъществява от асоциация василада, крайова, румъния, 
в партньорство със сдружение свободен младежки център, видин, 
български Червен кръст и Червен кръст – долж, румъния. 

Програма INTERREG V-A румъния - българия е програма, финансирана 
от европейския съюз (от европейския фонд за регионално развитие, 
еФрр).

Целта на програмата е да се развие граничната зона между двете стра-
ни чрез финансиране на съвместни проекти.

общият бюджет на програмата е 258.504.126 евро (от които 215.745.513 
евро от еФрр). Проектите са финансирани: 85% от еФрр, 13% национал-
но съфинансиране (румъния и българия) и 2% собствено участие.  

www.interregrobg.eu
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от съставитеЛите

Природните и причинените от човека бедствия постоянно застрашават населе-
нието в европа и извън нея. създаването на устойчиви на бедствия общности 
означава включване на цялото население в процеса на намаляване на риска, не 
само отговорните институции и експерти. особено голямо внимание се обръща 
на така наречените доброволни формирования за защита при бедствия, къде-
то статистиката показва изоставане по отношение на развитите страни както в 
българия, така и в румъния. все още стои нерешен въпросът не само за уве-
личаване на броя на доброволците, но и за подготовката на съществуващите 
звена. 

този сборник е продукт на проект „общностен отпор на бедствени събития“ 
(CODE), осъществен в периода февруари 2016 г. – януари 2018 г. от асоциация 
василиада, крайова, румъния, (водеща организация) в партньорство със сдру-
жение свободен младежки център – видин, български Червен кръст и Червен 
кръст – долж, румъния. Проектът е финансиран по Програмата за трансгранич-
но сътрудничество INTERREG V-A румъния - българия. CODE цели да повиши 
местния капацитет в селските райони на румънско-българския граничен регион 
(области долж в румъния, видин и Монтана в българия) за предотвратяване и 
смекчаване на последиците от бедствия чрез създаване на разширени добро-
волни формирования и по-добрата им подготовка, включително в трансграни-
чен контекст. това значи, че проектът бе насочен както към съществуващите 
и новосъздаващи се такива формирования по общини, но също и към други 
човешки ресурси, налични в целевите общности, като например социални ра-
ботници, психолози и др.

в сборника сме събрали част от методически материали, разработени за цели-
те на проекта в сътрудничество и с използване на добрия опит на двете страни, 
които биха могли да бъдат полезни за разпространение на модела и в други 
местни общности. в него ще намерите кратки описания на системите за проти-
водействие на бедствията, някои резултати от направени изследвания, учебни 
програми и учебни материали предназначени за доброволците от доброволните 
формирования по бедствия и аварии, но полезни и за други специалисти, които 
поради естеството на работата си имат връзка с темата. въпреки че матери-
алите са разработвани съвместно с румънската страна, в сборника е поставен 
известен акцент върху ситуацията в българия. Причината за това е, разбира се, 
в целевата му аудитория, но също така и в ограничения обем на публикацията, 
която не може да включи всичко, което бе използвано в проекта и което в него-
вата цялост е достъпно на уебсайта му (www.project-code.eu). 
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надяваме се направеното от нас наистина да допринесе както за по-добрата 
подготовка на наличните човешки ресурси, така и за разширяването на броя 
на доброволците и специалистите, които да подпомагат усилията на местните 
общности за превенция и справяне с последиците от бедствени ситуации. 

бихме искали да благодарим на регионалните дирекции за пожарна безопасност 
и защита на населението, кметовете на общини, методиците и обучителите, 
ръководителите на доброволните формирования, доброволците, социалните 
работници, психолозите и всички други, които направиха този проект успешен! 

Екип на проект  
„Общностен отпор на бедствени събития“
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наЦионаЛна Правна Уредба

наЦионаЛна Правна Уредба  
относно иЗвънредните ситУаЦии  

и УПравЛение на риска

органиЗаЦия на Правната систеМа в рУМъния

3. Професионалната общност на об-
ществените услуги за извънредни 
ситуации;

4. оперативни центрове за извън-
редни ситуации;

5. командир. 

комисиите за извънредни ситуации са 
институционални органи за подкрепа 
на ръководството и те се срещат два 
пъти годишно и всеки път когато има 
такава необходимост, със следния 
състав:

	националния комитет за извън-
редни ситуации;

	Министерските комисии и на дру-
ги централни държавни институ-
ции за извънредни ситуации;

	комисията на община букурещ за 
извънредни ситуации;

	регионални комитети за извън-
редни ситуации;

	Местните комисии за извънредни 
ситуации.

националният комитет на извънред-
ните ситуации е съставен и работи 
под прякото управление на Министер-

основните два рамкови докумен-
та, които организират националната 
система, са в извънредното постано-
вление № 21/2004 на националната 
система за управление на извънред-
ните ситуации, одобрен с изменения 
и изпълнения на Закон № 15/2005, 
както и решението на правителство-
то на румъния № 1491/09.09.2004 г. 
за одобряване на рамков регламент 
относно организационната структу-
ра, задълженията, функционирнето и 
оборудването на работните комисии и 
центровете за извънредни ситуации. 

националната система е интегрира-
на рамка, в която участват централ-
ните органи, министерства и непра-
вителствени организации във всички 
действия за подкрепа на процеса на 
превенция и управление на извън-
редни ситуации. националната сис-
тема за управление на извънредните 
ситуации се създава, организира и 
занимава с процеса на управление на 
извънредни ситуации, за да се осигу-
рят и координират човешки, матери-
ални и финансови ресурси.

националната система се състои от:

1. комисии за извънредни ситуации;

2. главен инспекторат за извънред-
ни ситуации;



8

Проект  общностен отПор на бедствени събития (CODE)  ●  сборник МатериаЛи

ството на администрацията и вътреш-
ните работи и под координацията на 
министър-председателя. национал-
ният комитет е междуведомствен ор-
ган, формиран от служители с право-
мощия при вземане на решения, екс-
перти и специалисти, назначени от 
министрите, които изпълняват много-
образнии функции в управлението на 
извънредните ситуации.

организацията и функционирането 
на националния комитет се регули-
ра от решение на правителството № 
1489/09.09.2004.

националният комитет се състои от:

	Председател: министър на адми-
нистрацията и вътрешните работи;

	Заместник-председател: държа-
вен секретар в Министерството на 
администрацията и вътрешните 
работи;

	Членове: държавен секретар на 
всяко министерство или замест-
ник на председателя на всяка 
централна публична институция, 
определени в приложение № 1 от 
решението на правителството на 
румъния № 1489/09.09.2004 г.

	консултанти: 1-2 експерти и/или 
специалисти от всяко министер-
ство и централната държавна ин-
ституция, определени в същото 
приложение.

Постоянният технически комитет, 
част от националния комитет, функ-
ционира като специализирано от-
деление в националния оперативен 
център в рамките на главния инспек-

торат за извънредни ситуации според 
решението на правителството на ру-
мъния № 1490/09.09.2004.

националният комитет осигурява из-
пълнението на специфични задълже-
ния за целите на международната стра-
тегия за намаляване на бедствията на 
територията на румъния. в министер-
ствата и други централни държавни 
институции с функции в управлението 
на извънредните ситуации са съставе-
ни и функционират под ръководството 
на министри, съответно председатели 
на централните държавни институции, 
министерски комисии за извънредни 
ситуации, наричани комитети на ми-
нистрите. комитетът на министрите 
е съставен по реда на министъра или 
на председателя на централната дър-
жавна институция, като в зависимост 
от случая се състои от вземащите ре-
шения, експерти и специалисти в рам-
ките на собствения си апарат на упра-
вление, както и от някои институции и 
звена, отговорни за управлението на 
извънредните ситуации. комитетът на 
министрите, по искане на съответно-
то министерство, може да се състои и 
от представители на други министер-
ства и институции, които притежават 
функции в областта на извънредните 
ситуации.

на ниво регион са съставени, под 
ръководството на префекта, регио-
нални комитети за извънредни ситу-
ации, наричани по същия начин. ре-
гионалният комитет се формира от 
председателя на съвета на региона, 
началниците на деконцентрираните, 
децентрализирани и самоуправлява-
щите се градски услуги и други мени-
джъри на някои институции и търгов-
ски дружества с интереси в областта, 
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наЦионаЛна Правна Уредба

изпълняващи функции за подпомага-
не на управлението на извънредни-
те ситуации, както и мениджъри на 
икономически предприятия, които 
заради спецификата на дейността си 
представляват потенциални рискови 
фактори, генериращи извънредни си-
туации. Префектите дават разпореж-
дания относно организацията, задъл-
женията и функционирането на реги-
оналните комисии. 

на ниво общини, градове и селски 
общности са създадени, под ръковод-
ството на кмета и с одобрението на 
префекта, местни комисии за извън-
редни ситуации, наричани по-нататък 
местни комисии.

Местната комисия се състои от за-
местник-кмет, секретар на община-
та, града или селото, в зависимост 
от случая, и представителите на об-
ществените услуги и икономическите 
предприятия в рамките на съответ-
ната административно-териториал-
на единица, както и управители или 
директори на икономическите пред-
приятия, клонове или местни доходо-
носни съоръжения, които, от специ-
фиката на дейността, представляват 
рискови фактори потенциално гене-
риращи извънредни ситуации.

кметът дава разпореждания за орга-
низацията, задълженията и функцио-
нирането на местните комисии, които 
се създават по негово нареждане, с 
одобрението на префекта.

главният инспекторат за извънред-
ните ситуации, наричан по-нататък 
главна инспекция, като специален ор-
ган на подчинение на Министерство-
то на администрацията и вътрешните 

работи осигурява единна и постоянна 
координация на дейностите за пре-
венция и управление на извънредни 
ситуации. в рамките на главната ин-
спекция се организира проверката на 
превенцията, на националния опера-
тивен център и други структури, от-
говарящи за управление на извънред-
ните ситуации.

оперативният център постоянно из-
пълнява функциите на мониторинг, 
оценка, уведомяване, предварител-
но предупреждаване, оповестяване 
и оперативно техническо сътрудни-
чество на национално равнище в об-
ластта на извънредните ситуации.

главната инспекция чрез националния 
оперативен център осигурява функци-
ята на постоянен технически секрета-
риат на националния комитет, до да-
тата на прекратяване на правителстве-
ната комисия за защита при бедствия, 
инспекцията е постоянният техниче-
ски секретариат. главната инспекция 
осигурява координация и специален 
контрол на обществените услуги за 
спешни ситуации, професионални и 
доброволни, и в съответствие с прав-
ната компетентност, координация и 
представителство на национално рав-
нище в областта на гражданската за-
щита, борба с пожари и управление на 
извънредни ситуации.

Професионалната общност на общест-
вените услуги за спешни ситуации, 
наричани професионални аварийни 
ситуации, конституирани като декон-
центрираните услуги, които функци-
онират като регионални инспекции 
на община букурещ, гарантират в 
областите на компетентност на коор-
динация, ръководство и контрол на 
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дейностите за предотвратяване и уп-
равление на извънредните ситуации.

в рамките на професионалните услу-
ги за спешна помощ са организирани 
инспекции по превенция, оперативни 
центрове и други структури, адекватни 
за управление на извънредни ситуации, 
които разполагат с експерти по видове 
рискове, по комуникации, компютърни 
науки и връзки с обществеността.

оперативните центрове постоянно из-
пълняват функциите, предвидени за 
националния оперативен център, на 
регионално ниво и на ниво община 
букурещ съответно. Професионални-
те услуги за спешна помощ, чрез опе-
ративните центрове, подсигуряват по-
стоянните технически секретариати 
на регионалните комитети и на коми-
тета на община букурещ за извънред-
ни ситуации. обществените аварийни 
услуги осигуряват в съответствие със 
законовите компетенции в админи-
стративно-териториалните единици, 
в които те функционират, сътрудни-
чеството в областта на гражданската 
защита, борба с пожарите и управле-
нието на извънредни ситуации.

на ниво министерства и на други цен-
трални държавни институции с функ-
ции в управлението на извънредните 
ситуации на ниво общини - с изключе-
ние на община букурещ, на градове 
и кметства са изградени оперативни 
центрове за спешни ситуации, нари-
чани оперативни центрове. в минис-
терствата и централните държавни 
институции с функции и задължения 
за подкрепа за предотвратяване и уп-
равление на извънредни ситуации, 
предвидени в приложение № 1 от 
извънредната наредба на правител-

ството № 21, оперативните центрове 
са конституирани като структури с по-
стоянна дейност. оперативните цен-
трове постоянно изпълняват функ-
циите, определени за оперативните 
центрове, в областите на компетент-
ност, на министерствата и централни-
те държавни институции.

оперативните центрове се състоят 
от служители, които са част от адми-
нистративния апарат на съответния 
орган, назначени със заповед на съ-
ответния министър, председател на 
централните държавни институции 
или със заповед на кмета. оператив-
ните центрове осигуряват техниче-
ските секретариати на комитетите, 
създадени на ниво централни или 
местни публични органи.

в извънредни ситуации, при коорди-
ниране на действията на мястото на 
възникване на извънредния случай от 
всички сили, създадени за интервен-
ция, се определя упълномощено лице, 
като в зависимост от случая се опреде-
ля от националния комитет, министри, 
регионални комисии или от община 
букурещ в зависимост от характера и 
тежестта на събитието и от размера на 
категориите концентрирани сили. това 
лице се нарича технически командир. 
командирът може да се подпомогне за 
изпълнение на задачите от оператив-
ната група, създадена в съответствие с 
действащата нормативна уредба.

в организационната структура задъл-
женията, функционирането и оборуд-
ването на комисиите се извършва от 
създадените оперативни центрове за 
извънредни ситуации въз основа на 
рамковия регламент, одобрен с ре-
шение на правителството.
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наЦионаЛна Правна Уредба

органиЗиране на наЦионаЛната систеМа  
в бъЛгария

ръководят защитата от природни бед-
ствия, организират разработването и 
одобряването на областни планове, 
организират обучението на област-
ните администрации; координират и 
контролират подготовката за реакция 
при природни бедствия и аварии.

на местно ниво ситуацията с управле-
ние на извънредни ситуации е доста 
сходна. кметовете организират и уп-
равляват дейностите по защита при 
бедствия в рамките на територията 
на общината, включително планове 
за защита при бедствия, организация, 
координация и прилагане на преван-
тивни мерки; координация при спаси-
телни операции.

като част от националната система 
за управление на извънредни ситу-
ации българската единна спасител-
на система е създадена въз основа 
на разпоредбите на Закона за защи-
та при бедствия. основната му цел 
е осигуряване на надеждна защита 
на живота, здравето и имуществото 
на населението. основната задача 
на системата е да се поддържа по-
стоянна готовност на необходимите 
способности за навременна, ясна и 
точна реакция на всички нива и да 
се гарантира ефективното използва-
не на наличните ресурси на инсти-
туциите.

основните дейности на единната спа-
сителна система са:

	предупреждение;

българското законодателство опре-
деля бедствието като значително на-
рушаване на нормалното функциони-
ране на обществото, предизвикано от 
природни явления и/или от човешка 
дейност и водещо до негативни по-
следици за живота или здравето на 
населението, имуществото, икономи-
ката и за околната среда, предотвра-
тяването, овладяването и преодоля-
ването на което надхвърля капаци-
тета на системата за обслужване на 
обичайните дейности по защита на 
обществото.

българската система за управление 
на извънредни ситуации обединява 
парламента, президента и правител-
ството, включително и различни съ-
вети, свързани с тяхната дейност. 
общата отговорност за създаването 
и функционирането на национална-
та система за управление на кризи и 
извънредни ситуации е делегирана 
на Министерския съвет. българското 
правителство е отговорно за развити-
ето на националната политика в об-
ластта на управлението на извънред-
ни ситуации, както и за планирането 
и управлението на всички свързани с 
тях дейности; за развитие на нацио-
налната система за ранно предупреж-
дение и за вземане на решения за 
управление на извънредни ситуации 
и за провеждане на операции за неза-
бавно реагиране при кризи. 

на областно равнище основните от-
говорности са предвидени за област-
ните управители. те организират и 
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	изпълнение на неотложни мерки 
за намаляване на въздействието;

	оповестяване;

	спасителни операции;

	оказване на медицинска помощ 
при спешни състояния;

	оказване на първа психологична 
помощ на пострадалите и на спа-
сителните екипи;

	овладяване и ликвидиране на еко-
логични инциденти;

	защита срещу взривни вещества и 
боеприпаси;

	операции по издирване и спася-
ване;

	радиационна, химическа и био-
логична защита при инциденти и 
аварии с опасни вещества и мате-
риали и срещу ядрени, химически 
и биологични оръжия; 

	ограничаване и ликвидиране на 
пожари;

	временно извеждане, евакуация, 
укриване и предоставяне на инди-
видуални средства за защита;

	извършване на неотложни ава-
рийно-възстановителни работи;

	ограничаване на разпространени-
ето и ликвидиране на възникнали 
епидемични взривове, епидемии 
и епизоотии от заразни и паразит-
ни болести; 

	други операции, свързани със за-
щитата.

основните части на българската 
единна спасителна система включват 
звена от главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението" 
- Мвр, областните дирекции на Мвр, 
българския Червен кръст и центро-
вете за спешна медицинска помощ. 
освен това реакционните сили на 
единната спасителна система могат 
да включват модулни формирования 
на българската армия, регионално 
и местно управление и администра-
тивни, специализирани юридически 
лица и доброволци и неправителстве-
ни организации.
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статУт на ПерсонаЛа на добровоЛнитE сЛУЖби в  рУМъния

статУт на ПерсонаЛа на добровоЛниTE 
сЛУЖби в рУМъния

	доброволно поемане от страна на 
доброволеца на рисковете, свър-
зани с дейността, в доброволната 
служба за извънредни ситуации.

Посочените по-горе документи регла-
ментират условията, които са необхо-
дими за ползване на доброволци при 
спешни ситуации. Лицето, което иска 
да работи доброволно в доброволни 
формирования за извънредни ситуа-
ции, трябва да отговаря на следните 
условия:

	да има местожителство в админи-
стративно-териториалното звено, 
представлявано от местния съвет 
на общината, града/сектора или 
комуната, бенефициент на добро-
волните услуги;

	да е на възраст между 18 и 50 го-
дини;

	да е медицински годно;

	да разполага с документи, удос-
товеряващи обучението си по спе-
циалността, за която сключва до-
броволческия договор;

	да не е осъждано за умишлени 
престъпления.

доброволчеството се основава на 
писмен договор, подписан между 
доброволеца и бенефициента на до-
броволческите услуги, при спазване 
на договорната свобода на страните 

документите, които определят стату-
та на доброволците за инзвънредни 
ситуации, са конституцията на репу-
блика румъния, обн., чл. 108 и Закон 
№ 481/2004 за гражданската защита, 
чл. 17.

според тези разпоредби доброволче-
ската дейност е дейност в обществен 
интерес, извършвана доброволно от 
отделни лица в доброволни общест-
вени услуги. бенефициент на до-
броволческите услуги е общността, 
представлявана от местния съвет, 
който съгласно закона формирова до-
броволческата служба в извънредни 
ситуации. 

Принципите на упражняване на до-
броволчеството в извънредни ситуа-
ции са:

	активно включване на доброволе-
ца в животa на общността;

	подбор на доброволци без дис-
криминация въз основа на равни 
възможности;

	участие като доброволец само въз 
основа на писмено съгласие, из-
разено чрез подписване на добро-
волчески договор;

	използване и промоция на добро-
волеца според обучението и съ-
ответно резултатите, получени в 
рамките на доброволната служба 
за извънредни ситуации;
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и разпоредбите на настоящия статут. 
доброволческият договор е с продъл-
жителност 5 години и се подновява 
автоматично, ако нито една от стра-
ните не изрази намерението си да 
прекрати договора писмено 15 дни 
преди изтичането на срока, за който 
е сключен.

Правата на доброволеца включват:

	възстановяване от страна на бе-
нефициента на доброволните ус-
луги, съгласно договорените в 
договора условия и този статут, 
на разходите, направени от до-
броволния персонал за извършва-
не на интервенционната дейност;

	запазване на работното място и 
правото на заплата в институци-
ята/икономическия оператор, в 
който той/тя е нает, докато по-
сещава интервенции, курсове 
за обучение или професионални 
конкурси;

	униформа, защитно оборудване, 
оборудване и средства за опозна-
ване, предоставени безплатно от 
бенефициента на доброволческа-
та дейност;

	безплатна храна, равна на най-
малко 2000 калории на ден, в 
случай на операции над 4 часа, 
предоставени от бенефициента 
на доброволчеството или от бене-
фициента на интервенцията;

	парична компенсация за действи-
телно отработеното време на ин-
тервенциите и другите дейности, 
предвидени в програмата за спеш-
ната доброволческа служба.

Задължения на доброволеца:

	да изпълнява възложените задачи;

	да използва ефикасно, ефектив-
но и икономично материалите, 
предоставени от доброволната 
служба за спешни ситуации, и да 
действа така, че да запази техни-
ческите средства в негово разпо-
ложение в отлично състояние;

	доброволците от доброволните 
служби за помощ в извънредни 
ситуации имат задължението да 
носят униформа, защитно оборуд-
ване и отличителни знаци, чието 
описание, условия за ползване и 
използване са регламентирани в 
наредба, разработена от Минис-
терството на администрацията и 
вътрешните работи.
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добровоЛните ФорМирования  
в бъЛгария

волните формирования за предотвра-
тяване или овладяване на бедствия, 
пожари и извънредни ситуации и от-
страняване на последиците от тях, ко-
ято е в сила от 03.07.2012 г. добровол-
ните формирования се създават на те-
риториален принцип, за самостоятел-
ни действия и/или за подпомагане на 
основните съставни части на единната 
спасителна система (есс), като изпъл-
няват следните основни дейности по 
защитата на населението:

	спасителни операции;

	ограничаване и ликвидиране на 
пожари;

	операции по издирване и спася-
ване;

	извършване на неотложни ава-
рийно-възстановителни работи;

	оказване на първа помощ на по-
страдалите при пожари, бедствия 
и извънредни ситуации;

	други операции, свързани със за-
щита.

За изпълнението на тези дейности 
доброволците участват в обучения, 
тренировки, състезания и учения. те 
поддържат постоянна готовност за 
явяване и изпълнение на задачи и де-
журства (последното само по реше-
ние на общинския съвет). Членството 
в дФ е на доброволен принцип.

През последните години наблюдава-
ме увеличаване на риска от възник-
ване на бедствия, пожари и други 
извънредни ситуации на територията 
на р българия, което е резултат от 
климатичните промени и продължа-
ващата концентрация на населението 
в няколко индустриализирани и ур-
банизирани региона. ситуацията се 
усложнява и от влиянието на глобал-
ната икономическа криза и нейното 
негативно отражение върху страната 
ни. кризата води до увеличаващи се 
бюджетни ограничения, които засягат 
публичния сектор. Последиците от 
това върху дейностите и структури-
те на бюджетна издръжка са отрица-
телни, а секторът за осигуряване на 
гражданската сигурност на р бълга-
рия принадлежи към тях. Под натиска 
на нарастващите рискове и бюджетни 
ограничения се налага да се търсят 
ефективни решения със стратегиче-
ски характер, които включват по-ан-
гажирано участие на структурите на 
гражданското общество и органите 
на местната власт. един от начините 
за това е насърчаване и развитие на 
гражданските инициативи за създава-
не към общините на доброволни фор-
мирования за защитата при бедствия, 
пожари и други извънредни ситуации. 

в република българия работата на 
доброволните формирования (дФ) 
по общини се регламентира със За-
кона за защита при бедствия (ЗЗб) и 
с наредбата за реда за създаване и 
организиране на дейността на добро-
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доброволните формирования се съз-
дават от кмета на общината по реше-
ние на общинския съвет. стандартите 
за численост на доброволците за вся-
ка община се определят с решение на 
Министерския съвет съобразно броя 
на населението и на населените мес-
та в нея и отдалечеността й от мес-
тоположението на основните части на 
есс. с решение на общинския съвет 
числеността на доброволното форми-
рование спрямо стандартите за чис-
леност може да се увеличи за сметка 
на общинския бюджет.

в главна дирекция „Пожарна безо-
пасност и защита на населението" на 
Министерството на вътрешните рабо-
ти се води регистър на доброволните 
формирования в република българия. 
създадените по реда на Закона за за-
щита при бедствия (ЗЗб) доброволни 
формирования могат да се регистри-
рат и като сдружения с нестопанска 
цел (нПо).

в общините се водят актуални спи-
съци на доброволците, а кметовете 
предоставят на Мвр актуална инфор-
мация за техния състав, материално 
обезпечаване и квалификация. 

доброволец може да е всяко дееспо-
собно навършило 18 години физиче-
ско лице, което е клинично здраво, 
не страда от психично заболяване и 
не е осъждано за умишлено престъ-
пление. служители на Мвр и Минис-
терство на отбраната не могат да бъ-
дат доброволци. кандидатите пода-
ват заявление до кмета на общината 
за членство, придружено от съответ-
ните документи, доказващо, че е под-
ходящо за длъжността. те включват 
и документи за придобито образова-

ние и квалификация, свидетелство 
за управление на моторно превозно 
средство (ако имат), както и писмено 
съгласие на работодателя за заетите. 

Подборът на кандидатите за добро-
волци се извършва от комисия, включ-
ваща представители на ведомства и 
други юридически лица, имащи отно-
шение по защитата при бедствия на 
територията на общината. кметът на 
общината сключва граждански дого-
вори с одобрените кандидати, а след 
завършване на първоначален курс на 
обучение издава карта на доброво-
леца, с която той се легитимира при 
осъществяване на правомощията си.

Членството в доброволното формиро-
вание се прекратява, ако по някаква 
причина доброволецът не може или 
не желае да изпълнява задълженията 
си, както и ако не е завършил успеш-
но първоначалния основен курс на 
обучение. 

Права и ЗадъЛЖения на 
добровоЛеЦа

доброволецът има право на:

	обучение;

	неплатен отпуск за участие в обу-
чение и за изпълнение на задачи 
по предотвратяване или овладя-
ване на бедствия, пожари и из-
вънредни ситуации и отстранява-
не на последиците от тях, който 
му се признава за служебен или 
трудов стаж;

	застраховка;
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	осигуряване за всички осигурени 
социални рискове;

	възнаграждение за сметка на ре-
публиканския бюджет при участие 
в дейности по предотвратяване 
или овладяване на бедствия, по-
жари и извънредни ситуации и от-
страняване на последиците от тях;

	възнаграждение за сметка на ре-
публиканския бюджет при участие 
в обучения и практически учения;

	екипировка;

	ползване на помещения, специ-
ализирана техника и оборудване 
за целите на участието му в до-
броволното формирование;

	пълна информираност за дейност-
ите, които ще осъществява като 
доброволец.

При извършване на пожарогасител-
ни и спасителни дейности и при не-
отложни аварийно-възстановителни 
работи, за осигуряване на достъп до 
мястото на бедствието или произ-
шествието, до изкуствени или естест-
вени водоизточници доброволците 
има право: 

	да влизат в жилищни, производ-
ствени и други сгради и помеще-
ния на физически и юридически 
лица;

	да разрушават сгради или части 
от тях, да разглобяват конструк-
ции, да отстраняват, унищожават 
или повреждат имущество или на-
саждения, когато няма друг начин 
за извършването на дейността; 

	да използват безвъзмездно водо-
източници и водопроводни мрежи 
за осигуряване на необходимите 
количества вода при бедствия, за 
гасене на пожари и при извънред-
ни ситуации.

доброволците, които притежават из-
искващата се категория за управле-
ние на моторно превозно средство и 
съответното завършено специализи-
рано обучение, могат да управляват 
и работят със съответната специали-
зирана техника, с която разполага до-
броволното формирование.

Задълженията на доброволеца се оп-
ределят със сключения договор.

доброволецът не е длъжен да изпъл-
нява задълженията си в случаите, 
когато той или членове на неговото 
домакинство са непосредствено за-
сегнати от бедствия, пожар или из-
вънредна ситуация, като своевремен-
но уведоми кмета.

стрУктУра и органиЗиране 
на деЙността на 
добровоЛните 
ФорМирования

в едно доброволно формирование мо-
гат да се обособяват групи по видове 
дейност, които се сформират според 
квалификацията, професионалния 
опит и предпочитанията на добровол-
ците. кметът на общината определя 
ръководител и заместник-ръководи-
тел на доброволното формирование. 
ръководителят на формированието 
може да се определя и по предложе-
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ние на повече от половината от чле-
новете. 

доброволните формирования са:

	доброволно формирование за 
участие в дейности при пожари, 
бедствия и други извънредни си-
туации, което не разполага с по-
жарен автомобил и/или спасите-
лен автомобил.

	доброволно формирование от 
смесен тип за подпомагане дей-
ността на рсПбЗн или на участъ-
ците „Пожарна безопасност и за-
щита на населението“ (УПбЗн) с 
възможност за осъществяване на 
съвместни дейности с територи-
алните звена на гдПбЗн – Мвр.

 	самостоятелно действащо добро-
волно формирование.

доброволните формирования се оси-
гуряват със следните документи:

	копие на плана за защита при бед-
ствия на общината;

	карта (схема) на района с нанесени 
населени места, пътища, водоиз-
точници, които могат да се използ-
ват за водоснабдяване (реки, езе-
ра, напоителни канали, водопро-
водни мрежи и др.), данни за обек-
ти от критичната инфраструктура;

	копие на планове за пожарогасене 
в случаите, в които е предвидено 
участието на доброволно форми-
рование;

	справочник на опасните вещества 
и товари;

	копие на планове за взаимодейст-
вие с органите за ПбЗн и другите 
съставни части на есс;

	актуални списъци за състава на 
доброволното формирование с 
данни за контакт;

	списък с наличната техника и обо-
рудване на доброволното форми-
рование;

	книга за инструктаж на добровол-
ци по безопасност и здраве при 
работа;

	други документи, свързани с екс-
плоатация на техниката и осъ-
ществяване на дейността.

ръководителят на доброволното фор-
мирование:

	ръководи, организира и отгова-
ря за дейността на доброволното 
формирование при осъществява-
не на дейностите;

	организира изпълнението на за-
поведите на кмета на общината и 
на ръководителя на място;

	отчита извършените дейности 
пред кмета на общината;

	организира провеждането на ин-
структажи по безопасност и здра-
ве при работа на доброволците;

	организира практическата подго-
товка на доброволците;

	представлява доброволното фор-
мирование;
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	може да участва в заседанията на 
общинския съвет, свързани с дей-
ността на доброволното формиро-
вание.

При извършване на самостоятелни 
спасителни операции и ограничаване 
и ликвидиране на пожари ръководите-
лят на доброволното формирование:

	взема решения за ограничаване и 
ликвидиране на произшествието;

	организира издирването, спася-
ването, извеждането на пострада-
лите, оказването на първа помощ 
преди и след извеждането им, 
както и спасяването на животни, 
имущество, културни и материал-
ни ценности;

	забранява или ограничава влиза-
нето на лица на мястото на произ-
шествието;

	поддържа връзка с органите за 
ПбЗн и с кмета на общината, като 
своевременно ги информира за 
обстановката на произшествието 
и за предприетите действия;

	следи непрекъснато за изменени-
ята на обстановката и взема съот-
ветните решения;

	при пристигане на място на орга-
ните за ПбЗн докладва за опера-
тивната обстановка и за предпри-
етите действия;

	при необходимост организира 
предоставянето и използването 
на лична или материална помощ 
от юридически или физически 
лица;

	организира спазването на изис-
кванията за осигуряване на безо-
пасност и здраве при работа;

	предприема мерки за запазване 
на веществените доказателства, 
открити на мястото на произшест-
вието, и съдейства на разследва-
щите органи за установяване на 
причината за възникването му;

	организира наблюдение на място-
то на произшествието за недопус-
кане на възобновяването му.

обУЧение и Подготовка на 
добровоЛЦите

кметът на общината е отговорен да 
осигури обучение от преподавате-
ли, включени в специален регис-
тър. видовете обучение на добро-
волците са:

	първоначален основен курс;

	специализирано обучение;

	поддържащо обучение;

	обучение за ръководител на до-
броволно формирование;

	обучение за обучители на добро-
волци;

	текущо обучение.

всеки доброволец след регистриране 
в доброволно формирование задъл-
жително преминава първоначален 
основен курс на обучение.
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обучението на доброволците (без те-
кущото) се осъществява по утвърдени 
от академията на Мвр програми.

Лице, навършило 16 години, може да 
бъде обучавано за доброволец, без 
да изпълнява конкретни задачи по 
предотвратяване или овладяване на 
бедствия, пожари и извънредни ситу-
ации и отстраняване на последиците 
от тях.

Първоначалният основен курс и под-
държащото обучение се извършва от 
служители на териториалните струк-
тури на гдПбЗн - Мвр, лектори по 
първа помощ с медицинско образова-
ние и образователно-квалификацион-
на степен "магистър", доброволци от 
бЧк със съответната квалификация 
или доброволци (обучители) по мес-
та, в центрове за професионална ква-
лификация при Мвр или в други акре-
дитирани училища и центрове.

доброволците, завършили първона-
чален основен курс, задължително 
преминават поддържащо обучение 
на всеки три години, а при желание 
- ежегодно.

специализираното обучение на до-
броволците, обучението за ръково-
дител на доброволно формирование 
и обучението за обучители на добро-
волци се извършва от центрове за 
професионална квалификация при 
Мвр или от други акредитирани учи-
лища и центрове.

ръководителите на доброволните 
формирования организират на всяко 
тримесечие 4-часово текущо обуче-
ние на доброволците.

доброволните формирования могат 
да участват в провеждането на об-
щински, областни и републикански 
учения за защита от бедствия, пожа-
ри и извънредни ситуации като част 
от подготовката им.

след завършване на първоначалния 
основен курс на обучение на добро-
волеца се издава служебна бележка 
от кмета на общината на основание 
на протокол, подписан от обучители-
те. За останалите видове обучения се 
издава съответният документ за пра-
воспособност или служебна бележка 
от институциите, провели обучение-
то, като копие от тях се съхранява в 
общината.

оПовестяване на 
добровоЛното 
ФорМирование

При предотвратяване, ограничаване 
и ликвидиране на бедствия, пожари 
или извънредни ситуации оповестя-
ването на доброволците се извършва 
от дежурните длъжностни лица в об-
щинската администрация или от де-
журните в оперативните центрове на 
гдПбЗн - Мвр, или чрез национална-
та система за ранно предупреждение 
и оповестяване на органите на изпъл-
нителната власт и населението при 
бедствия и за оповестяване при въз-
душна опасност по ред, определен в 
утвърдения план за взаимодействие 
между доброволното формирование 
и териториалните структури на гдПб-
Зн – Мвр.
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МатериаЛно-теХниЧеско и 
Финансово осигУряване 

кметът на общината осигурява за до-
броволните формирования безвъз-
мездно използване на сграден фонд, 
защитно облекло и екипировка, а в 
рамките на наличния финансов ре-
сурс - и специализирана техника, 
оборудване и комуникационни сред-
ства за поддържане на връзка с до-
броволците.

Защитното облекло и екипировката 
на доброволците следва да отговарят 
на изискванията на специална наред-
ба, приета от Министерския съвет, за 
съответните дейности и на действа-
щите европейски стандарти, като ми-
нимално включват:

	защитно облекло за пожарогасене 
и/или за спасителна дейност;

	защитна каска;

	предпазни ръкавици;

	защитни ботуши/обувки;

	колан;

	маска или целолицева маска с 
филтър.

виЗия За раЗвитие 
на добровоЛните 
ФорМирования

дФ имат специално място в система-
та за осигуряване на пожарната без-
опасност и защитата при бедствия и 

извънредни ситуации. През годините, 
доброволчеството преминава през 
много промени и перипетии, но към 
настоящия момент дФ се превръщат 
в основно средство за подпомагане 
осигуряването на защитата на насе-
лението.

дФ ще се изграждат и развиват в 
съответствие с добрите европейски 
практики като самостоятелно дейст-
ващи единици в структурата на есс, 
способни да осигуряват ефективна 
защита на населението в районите с 
ниска интензивност на произшестви-
ята и успешно подпомагащи органи-
те за пожарна безопасност и защита 
на населението за действия при бед-
ствия, пожари и извънредни ситуа-
ции. дФ трябва да се утвърдят като 
ефективни оперативни структури с 
високо качество на овладените от до-
броволците умения и компетентности 
за извършване на пожарогасителни 
и спасителни дейности, за работа в 
екип и във взаимодействие с остана-
лите части от есс.

със създаването на дФ дейностите по 
осигуряване защитата при бедствия, 
пожари и други извънредни ситуации 
се поставят на широка обществена 
основа. За тяхното ефективно функ-
циониране е необходим механизъм, 
който да регламентира процесите 
на взаимодействие и координация с 
органите на държавната и местната 
власт. обединяването на добровол-
ните формирования и взаимодейст-
вието им с други структури и орга-
низации на гражданското общество, 
имащи отношение към дейности по 
спасяване и защита на населението 
при бедствени ситуации, е организи-
рано чрез създадената национална 
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асоциация на доброволците в репу-
блика българия. основните цели на 
асоциацията са:

	осигуряване на условия за пре-
венция и ефективна защита на на-
селението;

	създаване на активна мрежа от 
доброволци;

	укрепване капацитета на добро-
волците и доброволните форми-
рования в република българия;

	постигане на координация и взаи-
модействие между държавната и 
местната власт, неправителстве-
ния сектор, бизнеса и гражданите 
за развитие на организирано до-
броволно движение за осигурява-
не защитата на населението при 
бедствия, пожари и други извън-
редни ситуации и ефективни пре-
вантивни дейности;

	съвместни инициативи и дейности 
за подобряване на нормативна-
та уредба и условията за работа 
на доброволците и доброволните 
формирования;

	популяризиране, развитие и усъ-
вършенстване на доброволческо-
то движение в българия. Засил-
ване на гражданската активност 
и на мотивацията за включване в 
доброволните формирования;

	унифициране на стандартите за 
работа и функциониране на до-
броволните формирования, раз-
пространение на добри практики;

	развитие на сътрудничеството с 

чуждестранни и международни 
сродни организации;

	защитаване интересите и правата 
на членовете си пред държавните 
и обществените органи и органи-
зации.

Приоритети на 
стратегията За раЗвитие 
на добровоЛните 
ФорМирования За Защита 
При бедствия, ПоЖари 
и дрУги иЗвънредни 
ситУаЦии в реПУбЛика 
бъЛгария За Периода  
2012 - 2020 г.

Приоритет 1. Законово регламенти-
ране на критериите за изграждане на 
самостоятелно действащи дФ на те-
риторията на общините в районите с 
ниска интензивност на произшествия. 

Очаквани резултати: 

Постигане на средноевропейските 
нива на обезпеченост с пожарникари 
и спасители за гарантиране осигу-
ряването на общоприемливо ниво на 
гражданска безопасност; адекватна 
нормативна база, регламентираща 
дейността на дФ.

Приоритет 2. Поетапно изграждане 
на самостоятелно действащи дФ. 

Очаквани резултати: 

намаляване времето за реакция при 
осигуряване защитата на население-
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то от бедствия, пожари и други извън-
редни ситуации в най-отдалечените 
и труднодостъпни места. намаляване 
броя на загиналите и пострадалите, на 
материалните загуби и изразходвани-
те средства за участие на екипите.

Приоритет 3. самостоятелно функ-
циониране на дФ като елемент от 
есс.

Очаквани резултати: 

осигуряване на ефективна защита 
на живота и здравето на гражданите 
и материалните им ценности в райо-
ните с ниска интензивност на произ-
шествия.

Приоритет 4. Приемане на европей-
ски практики за финансиране на дФ. 

Очаквани резултати: 

ефективно използване на финансови-
те средства за осигуряване пожарна-
та безопасност и защита на населе-
нието; изграждане на работещи ме-
ханизми и способи за стимулиране на 
граждани за участие в дФ.

Приоритет 5. осигуряване на специ-
ализирано първоначално обучение в 
центровете за професионална квали-
фикация при Мвр и акредитираните 
по направление на дейност училища. 

Очаквани резултати: 

Повишаване квалификацията на дФ; 
Повишаване нивото на осигуряване на 
защита на населението при бедствия, 
пожари и извънредни ситуации.

Приоритет 6. активно използване на 
електронните и печатните средства 
за масово осведомяване, неправител-
ствените организации и други форми 
за популяризиране, мотивация и раз-
ясняване необходимостта от изграж-
дане на дФ. 

Очаквани резултати: 

Повишаване заинтересоваността и 
участието на гражданите и бизнеса 
към дейностите, насочени към оси-
гуряване на собствената им безопас-
ност, и подпомагане на дейностите, 
свързани с доброволчеството.
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соЦиаЛните работниЦи като ресУрс 
За деЙствие в иЗвънредни ситУаЦии 

(резултат от проучване, направено в области 
видин и Монтана в рамките на проекта)

	социален асистент;

	домашен помощник;

	домашен социален патронаж;

	дневен център;

	център за социална рехабилита-
ция и интеграция;

	социална услуга - резидентен 
тип: център за настаняване от 
семеен тип; център за времен-
но настаняване; кризисен цен-
тър; преходно жилище; защитено 
жилище; наблюдавано жилище; 
приют; социален учебно-профе-
сионален център;

	звено „Майка и бебе";

	център за обществена подкрепа;

	център за работа с деца на ули-
цата;

	приемна грижа; 

	обществени трапезарии. 

социални услуги, предоставяни в 
специализирани институции за пре-
доставяне на социални услуги, са:

	домове за деца (за деца, лишени 

1. соЦиаЛни УсЛУги

според чл. 16 на Закона за социал-
ното подпомагане (основен закон в 
социалната сфера в българия) соци-
алните услуги се основават на целе-
насочена социална работа в подкре-
па на лицата за осъществяване на 
ежедневни дейности и за социално 
включване. Законът регламентира 
още, че те се предоставят въз основа 
на индивидуална оценка на потреб-
ностите и съобразно желанието и 
личния избор на лицата.

2. видове соЦиаЛни УсЛУги 
сПоред бъЛгарското 
ЗаконодатеЛство

видовете социални услуги са регла-
ментирани в чл 36 от Правилника за 
прилагане на закона за социалното 
подпомагане. 

те са разделени на два основни 
тиПа: услуги, които се предоставят 
в общността, и такива, които се пре-
доставят в специализирани институ-
ции. 

социални услуги, които се предоста-
вят в общността, са:

	личен асистент;
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от родителска грижа, за деца с 
физически увреждания; за деца с 
умствена изостаналост);

	домове за възрастни хора с ув-
реждания (за възрастни хора с ум-
ствена изостаналост; за възраст-
ни хора с психични разстройства; 
за възрастни хора с физически ув-
реждания; за възрастни хора със 
сетивни нарушения; за възрастни 
хора с деменция);

	домове за стари хора.

с оглед насърчаване на процеса на 
деинституционализация социални ус-
луги в специализираните институции 
се предоставят след изчерпване на 
възможностите за извършване на ус-
луги в общността.

освен регламентираните законът 
предвижда възможността при необ-
ходимост и съобразно потребностите 
на населението на всяка община да 
се разкриват и други видове социал-
ни услуги.

3. соЦиаЛна работа и 
соЦиаЛни работниЦи

социална работа е професионална 
дейност за подобряване взаимната 
адаптация на подпомаганите лица, се-
мействата, групите и средата, в която 
те живеят. тя е комплекс от подпома-
гащи дейности, насочени към пости-
гане на по-добро качество на живот, 
достойнство и отговорност у хората 
на основата на индивидуалните им 
способности, междуличностните от-
ношения и ресурсите на общността.

социален работник е лице, което из-
вършва социална работа. то може 
да има различни професии – напр. 
психолог, рехабилитатор, терапевт, 
социален работник, възпитател, ме-
дицинска сестра и пр. в по-тесния 
смисъл на думата социален работник 
е само лице, което притежава про-
фесия социален работник. тук ще се 
придържаме към по-широкото разби-
ране на термина.

4. соЦиаЛните работниЦи в 
обЛасти видин и Монтана 
като ресУрс

няма официална статистика за броя 
на социалните работници (различ-
ни специалисти, извършващи соци-
ална работа) в социалните услуги, 
функциониращи на територията на 
области видин и Монтана. дори и по 
най-скромни преценки броят е доста-
тъчен, за да се погледне на тях като 
значим ресурс за включването им в 
дейностите по защита на население-
то от бедствия и аварии. ще обърнем 
внимание на факта, че това са хора от 
така наречените помагащи професии 
с квалификация и опит в грижите за 
други хора – деца и възрастни, някой 
с медицинско образование и пр., как-
то и че те работят на територията на 
повечето местни общини. 

в хода на проучването бяха интер-
вюирани 12 социални работници от 
гр. видин, община Монтана (гр. Мон-
тана, с. горна вереница и с. добри 
дол), община белоградчик (с. салаш) 
и гр. Лом.

от участвалите в интервютата соци-
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ални работници само двама считат, 
че са попадали в бедствени ситуации. 
съществува разбирането, че такива 
са онези, официално обявени от вла-
стите. За пример е посочено събитие 
от месец декември 2014 г., когато в 
община белоградчик е обявено бед-
ствено положение. Завалял е леден 
дъжд, който замразява ел.жиците и 
впоследствие няма ел.енергия в про-
дължение на дни. 

интервюираните познават отговорни-
те органи, към които да се обърнат 
в критична ситуация, макар че при 
някои тази информация се нуждае от 
актуализиране (например се посоч-
ват несъществуващи структури като 
Министерството на извънредните си-
туации или гражданска защита). Поч-
ти винаги се цитира служба Пожарна 
безопасност, а често и бЧк. интерес-
но е, че сред отговорните институ-
ции само 5 от анкетираните посочват 
местната община. 

интервюираните виждат ролята на 
социалните институции, в които ра-
ботят, по отношение на бедствията и 
авариите единствено като отговорни 
към своите клиенти. в особена сте-
пен това се отнася за услугите от ре-
зидентен тип. социалните работници 
не считат, че тези институции имат 
някаква по-голяма роля, напр. по от-
ношение на местната общност, в слу-
чай на бедствие или авария. 

всички от интервюираните социал-
ни работници са наясно със своите 
функции в случай на бедствие – опаз-
ването на живота и здравето на пове-
рените им потребители. в зависимост 
от функциите им ролите са различ-
ни – при ръководителите акцентът е 

в организацията, при психолозите – в 
психо-социалната помощ, при социал-
ните работници – в помощта на труд-
ноподвижните при евакуация, и пр. 

По отношение на съществуващите 
знания и умения на социалните ра-
ботници в извънредна ситуация има 
голямо разнообразие – някои, обик-
новено медицински лица, се чувст-
ват напълно подготвени. останалите 
можем да разделим на две: такива, 
които познават вътрешните инструк-
ции и процедури на самите услуги, в 
които работят в случай на бедствие,, 
и такива, които не ги познават или в 
самата институция липсват такива. 
ще дадем пример от цитирана ин-
струкция:

„При пожар, бедствия или авария се 
позвънява на телефона на единната 
спасителна система за спешни повик-
вания – 112. При пожар: без излишен 
личен риск се прави опит за загасява-
не на пожара с пожарогасител или с 
подръчни средства. За евакуация се 
използват евакуационните стълбища 
или аварийните такива. в никакъв 
случай не се използват асансьорите. 
ако сте в асансьор по време на по-
жара, се спира на най-близкия етаж 
и се напуска. следват се евакуацион-
ните знаци и се напускат помещения-
та. не скачайте от височини. При на-
воднение: Поставят се на възможно 
най-високото място всички по-ценни 
предмети, вещи, хербициди и хими-
кали. При невъзможност за напус-
кане на сградата се премествате на 
най-горните етажи или покрива. При 
пристигане на спасителните екипи 
поддържайте връзка с тях. При земе-
тресение: ако сте в сграда, се заста-
ва под касата на вратата или се на-
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пуска сградата, като се използва само 
стълбището.“

Част от интервюираните считат, че 
знанията им са само теоретични, 
липсват умения. Придобитите знания 
рядко са в резултат от целенасочено 
обучение, за каквото споделя само 
един от интервюираните - оказва-
не на първа психологическа помощ 
при възникване на бедствия и ава-
рии, оказване на долекарска помощ. 
трима са преминали обучение, но 
по друг повод - курс за долекарска 
помощ, който организира бЧк при 
вземането на свидетелство за пра-
воуправление (шофьорска книжка). 
всички останали не са преминавали 
подобни обучения. 

без изключение интервюираните счи-
тат, че за да се подобри подготовката 
им, е необходимо да преминат съот-
ветното обучение: „При всички поло-
жения един подобен курс би ми бил 
от голяма полза, ако изпадна в подоб-
на ситуация, за да знам как трябва да 
реагирам“. двама от интервюираните 
считат, че такива обучения трябва да 
се провеждат периодично. също така 
се акцентира и на придобиване на 
практически умения, включително за 
ползване на пожарогасители и друго 
оборудване. 

на въпроса дали лично проявяват ин-
терес за участие в специализирано 
обучение по бедствия и аварии, всич-
ки участващи в допитването отгова-
рят положително. 
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УЧебни ПрограМи 
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УЧебни ПрограМи

обУЧение на Местни вЛасти  
в УПравЛение на риска

Продължителност: 16 учебни часа

теМа 4: УПравЛение, координаЦия 
и контроЛ При наводнение. 

обща прогноза за възникване и из-
води, цел и задачи, сили и средства, 
ред за оповестяване, действия на си-
лите и средствата за ликвидиране на 
произшествието и намаляване на по-
следиците от него.

теМа 5: УПравЛение, координаЦия 
и контроЛ При ЗеМетресения.

обща прогноза за възникване и из-
води, цел и задачи, сили и средства, 
ред за оповестяване, действия на си-
лите и средствата за ликвидиране на 
произшествието и намаляване на по-
следиците от него.

теМа 6: УПравЛение, координаЦия 
и контроЛ При инЦиденти с 
оПасни вещества.

обща прогноза за възникване и из-
води, цел и задачи, сили и средства, 
ред за оповестяване, действия на си-
лите и средствата за ликвидиране на 
произшествието и намаляване на по-
следиците от него.

теМа 7: УПравЛение, координаЦия 
и контроЛ При катастроФи.

обща прогноза за възникване и из-
води, цел и задачи, сили и средства, 
ред за оповестяване, действия на си-

теМа 1: Правни основи на 
Защитата При бедствия.

разглеждане на основни моменти от 
Закона за защита при бедствия и За-
кона на Мвр: Планиране на защитата 
при бедствия; Превантивна дейност; 
доброволни формирования; един-
на спасителна система; координа-
ция и ръководство на спасителни и 
неотложно-възстановителни работи 
(снвр); обявяване на бедствено по-
ложение; Подпомагане и възстановя-
ване; ресурсно осигуряване; Функции 
на изпълнителната власт.

теМа 2: Характерни бедствия 
на територията За деЙствие на 
добровоЛното ФорМирование.

анализ на особеностите на обслужва-
ната от доброволните формирования 
територия и посочване на най-често 
срещаните произшествия. ръководство 
и управление на силите и средствата. 
взаимодействие и координация. 

теМа 3: УПравЛение, координаЦия 
и контроЛ При гасене на горски 
ПоЖари.

обща прогноза за възникване и из-
води, цел и задачи, сили и средства, 
ред за оповестяване, ръководство и 
управление на силите и средствата 
за ликвидиране на произшествието и 
намаляване на последиците от него.
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лите и средствата за ликвидиране на 
произшествието и намаляване на по-
следиците от него.

теМа 8: УПравЛение, координаЦия 
и контроЛ При снегонавявания, 
виеЛиЦи и обЛедяване.

обща прогноза за възникване и из-
води, цел и задачи, сили и средства, 

ред за оповестяване, действия на си-
лите и средствата за ликвидиране на 
произшествието и намаляване на по-
следиците от него.

решаване на тест с въпроси от изу-
чавания материал по време на обу-
чението.
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УЧебни ПрограМи

обУЧение на добровоЛни ФорМирования  
По сПасяване в бедствени ситУаЦии  

(интегрален курс)

Продължителност: 32 учебни часа

води, цел и задачи, сили и средства, 
ред за оповестяване, действия на си-
лите и средствата за ликвидиране на 
произшествието и намаляване на по-
следиците от него.

теМа 5: деЙствия на сиЛите и 
средствата При ЗеМетресения.

обща прогноза за възникване и из-
води, цел и задачи, сили и средства, 
ред за оповестяване, действия на си-
лите и средствата за ликвидиране на 
произшествието и намаляване на по-
следиците от него.

теМа 6: деЙствия на сиЛите и 
средствата При катастроФи.

обща прогноза за възникване и из-
води, цел и задачи, сили и средства, 
ред за оповестяване, действия на си-
лите и средствата за ликвидиране на 
произшествието и намаляване на по-
следиците от него.

теМа 7: деЙствия на сиЛите и 
средствата При снегонавявания, 
виеЛиЦи и обЛедяване.

обща прогноза за възникване и из-
води, цел и задачи, сили и средства, 
ред за оповестяване, действия на си-
лите и средствата за ликвидиране на 
произшествието и намаляване на по-
следиците от него.

теМа 1: Правни основи на 
Защитата При бедствия.

разглеждане на основни моменти от 
Закона за защита при бедствия и За-
кона на Мвр: единна спасителна сис-
тема; координация и ръководство на 
снвр; Правни основи на защитата при 
бедствия.

теМа 2: Характерни бедствия 
на територията За деЙствие на 
добровоЛното ФорМирование.

анализ на особеностите на обслужва-
ната от доброволните формирования 
територия и посочване на най-често 
срещаните произшествия. ръководство 
и управление на силите и средствата. 
взаимодействие и координация. 

теМа 3: деЙствия на сиЛите и 
средствата При гасене на горски 
ПоЖари.

обща прогноза за възникване и из-
води, цел и задачи, сили и средства, 
ред за оповестяване, действия на си-
лите и средствата за ликвидиране на 
произшествието и намаляване на по-
следиците от него.

теМа 4: деЙствия на сиЛите и 
средствата При наводнение. 

обща прогноза за възникване и из-
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теМа 8: деЙствия на сиЛите и 
средствата При сЛоЖни ПоЖари.

действия на силите и средствата при 
пожари в складове за горими матери-
али и жилищни и обществени сгради. 
действия на силите и средствата при 
пожари в складове за лесно запали-
ми течности (ЛЗт) и горими течности 
(гт) и електрически инсталации и 
уредби.

теМа 9: оПасни Фактори За 
Човека При ПоЖарогасене и 
сПасяване

теМа 10: ПравиЛа За беЗоПасност 
и Здраве При работа на органите 
За ПоЖарна беЗоПасност и 
Защита на насеЛението. 

основни положения. осигуряване на 
безопасни условия на труд. Лични 
предпазни средства. дихателна за-
щита.

теМа 11: ПравиЛа и иЗисквания За 
беЗоПасност При работа.

Правила и изисквания за работа с по-
жарната техника, пожарни стълби, 
лични предпазни средства, спасител-
ни въжета и въжени спасителни ус-
тройства, инструменти и съоръжения 
за разкъртване и рязане на конструк-
ции, дървета и отстраняване на опас-
ни предмети, ръчни електрически 
инструменти, преносими електриче-
ски лампи, агрегати и машини, по-
жарогасители и бутилки с газове под 
налягане, пожарни подемни устрой-
ства, пожарни автомобили, ремонт на 
пожарни автомобили, работа с шлан-
гове, смукателни тръби и струйници.

теМа 12: общи иЗисквания 
За беЗоПасна работа 
При осъществяване на 
ПоЖарогаситеЛна и сПаситеЛна 
деЙност. 

обявяване на тревога и осъщест-
вяване на оперативни действия на 
местопроизшествието, разузнаване 
и разгръщане, осветяване, действия 
в задимена среда и при наличието 
на отровни и задушливи вещества, 
действия при опасност от поразяване 
от електрически ток. 

теМа 13: иЗисквания и ПравиЛа 
За беЗоПасност При раЗЛиЧните 
видове ПроиЗШествия. 

При произшествия с транспортни 
средства, превозващи опасни веще-
ства и товари, гасене на пожари и 
извършване на аварийно-спасителни 
дейности (асд) при намалена види-
мост, силен вятър и отрицателни тем-
ператури.

При гасене на пожари и ликвидира-
не на аварии в обекти с източници на 
йонизиращо лъчение, гасене на гор-
ски пожари и пожари с изтичане на 
взривоопасни и токсични пари и газо-
ве, ЛЗт и гт, действия при стихийни 
бедствия (наводнения, виелици, сне-
говалежи, земетресения и др.).

решаване на тест с въпроси от изуча-
вания материал по време на обучени-
ето.
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ПрактиЧеско УЧение – деЙствия на 
добровоЛните ФорМирования  

При Ликвидиране и наМаЛяване  
на ПосЛедиЦите от бедствия

Продължителност: 16 учебни часа

теМа 2: ПрактиЧеско УЧение. 
деЙствия При катастроФа.

обща оперативна обстановка. оценка 
и вземане на решения. Провеждане 
на разузнаване. деконтаминация.

спасяване на пострадали. намалява-
не на последиците от инцидента. въз-
становяване на готовността. разбор 
на действията.

теМа 3: ПрактиЧеско УЧение. 
деЙствия При оПасност от 
наводнение.

обща оперативна обстановка. оценка 
и вземане на решения. Провеждане 
на разузнаване. разчет на силите и 
средствата.

извършване на необходимите защит-
ни действия. възстановяване на го-
товността. разбор на действията.

теМа 1: ПрактиЧеско УЧение. 
деЙствия При ЗеМетресение.

обща оперативна обстановка. оцен-
ка, вземане на решения. изнасяне 
на силите и средствата на мястото за 
действия.

действия на силите и средствата по 
намаляване негативните последи-
ци от бедствието. обособяване на 
необходимите пунктове за успешни 
действия. 

разузнаване на мястото на инцидента. 
извършване на необходимите дейст-
вия за спасяване на пострадали.

възстановяване на готовността. раз-
бор на действията.
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обУЧение на ЧЛенове на добровоЛни 
ФорМирования По Първа доЛекарска ПоМощ

Продължителност: 16 учебни часа

	нервна система - централна нерв-
на система представена от главен 
и гръбначен мозък, и периферна 
нервна система - включва нерви, 
ганглии и рецептори.

основни причини за нарушаване на 
функциите на органите и системите 
на човешкото тяло - травмиращи фак-
тори и тяхното въздействие.

теМа 2: оЦенка на ситУаЦии, 
съдърЖащи риск За 
травМатиЧно въЗдеЙствие върХУ 
ЧовеШкото тяЛо и ЧовеШката 
ПсиХика.

Правила за обща оценка на травмира-
щата ситуация, на състоянието на по-
страдалите - статус и развитие, избор 
на поведенчески подходи, разпре-
деление на функциите, извеждане 
на пострадалите от опасната среда. 
изнасяне на пострадалите. Похвати 
и помощни средства. Практически за-
нимания. 

теМа 3: индивидУаЛна оЦенка 
на състоянието на всеки 
ПострадаЛ. 

възможности за словесен контакт, 
дишане и проходимост на дихател-
ните пътища, функциониране на сър-
дечно-съдовата система, наличие на 
кръвотечение. Практически занима-
ния. 

въведение: 

определение за бедствие. видове 
бедствия.

теМа 1: стрУктУра и ФУнкЦии на 
ЧовеШкото тяЛо.

описание на общата структура и 
функциониране на човешкия органи-
зъм:

	скелетна и мускулна система - ос-
новни части на скелета, различни 
видове кости, функции на скелета 
и мускулите;

	сърдечно-съдова система - място 
на сърцето, вени и артерии, фи-
зиологични функции на кръвта, 
разположение на точките по цир-
кулационната система за измер-
ване на пулс и за спиране на кръ-
вотечение;

	дихателна система - разположе-
ние на дробовете, функции по об-
мяната на газовете, значение на 
честотата на дишане, значение на 
състава на вдишания и издишания 
въздух;

	стомашно-чревна система - опи-
сание на системата и нейната ра-
бота, описание на коремните ор-
гани и техните функции;
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теМа 4: съЖивяване. кПр (CPR).

изкуствено дишане и непряк сър-
дечен масаж. Практически занима-
ния. 

теМа 5: наранявания. асеПтика 
и антисеПтика. вънШни 
наранявания - видове. вътреШни 
травМатиЧни наранявания и 
УвреЖдания. травМи на кореМа.

рискове при замърсяване на рани. 
Лични предпазни средства. Практи-
чески занимания. 

теМа 6: кръвотеЧения и Шок.

кръвотечения - външни и вътрешни. 
кръвоизливен шок. Практически за-
нимания.  

Превързочни средства. видове 
превръзки. Практически занима-
ния. 

теМа 7: ЧУЖди теЛа.

Чужди тела в рани или проникващи в 
човешкото тяло. Практически зани-
мания. 

теМа 8: натъртване, навяХване, 
иЗкъЛЧване, сЧУПване, 
раЗМестване на кости.

изкълчвания, видове счупвания (от-
крито, закрито, усложнено). Първа 
помощ при изкълчвания и счупвания, 
значение на имобилизацията на нара-
нените части. травми на опорно-дви-
гателния апарат, черепно-мозъчни 
травми, травми на гръбначния стълб 
с възможности за притискане или 
прекъсване на гръбначния мозък. 

специални изисквания при обработка 
на тазови и гръбначни наранявания. 
Практически занимания. 

теМа 9: УвреЖдания от 
въЗдеЙствие на вънШната среда.

термични травми. Прегряване и то-
плинен удар. изгаряния. Преохлаж-
дане, измръзване. Поражение от 
мълния и електрически ток. радио-
активни въздействия. Практически 
занимания. 

теМа 10: ЗадУШавания. 
обгаЗявания. Удавяния.

реакции и действия при задушаване, 
обгазяване и удавяне, чуждо тяло, за-
пушващо дихателните пътища. Прак-
тически занимания. 

теМа 11: триаЖ. (сортиране). 
сУбординаЦия. Маркиране на 
ПострадаЛите. Поведение При 
иЗЧакване и трансПорт на 
ПострадаЛи. ПсиХоЛогиЧеска 
ПодкреПа.

сортировка на пострадалите с обозна-
чаване на видовете травми и тежест-
та на състоянието на пострадалите. 
Предаване на медицинска информа-
ция и приемственост на данните. Пси-
хологическа помощ на пострадалите.

теМа 12: Първа ПоМощ При 
инФаркт, инсУЛт, ХиПогЛикеМия, 
астМатиЧен ПристъП, еПиЛеПсия, 
кореМна боЛка, УХаПвания и др. 
ПрактиЧески ЗаниМания. 

решаване на тест с въпроси от изу-
чавания материал по време на обу-
чението. 
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обУЧение на соЦиаЛни работниЦи  
По Първа доЛекарска ПоМощ

Продължителност: 16 учебни часа

	нервна система - централна нерв-
на система, представена от гла-
вен и гръбначен мозък, и пери-
ферна нервна система - включва 
нерви, ганглии и рецептори.

основни причини за нарушаване на 
функциите на органите и системите 
на човешкото тяло - травмиращи фак-
тори и тяхното въздействие.

теМа 2: оЦенка на ситУаЦии, 
съдърЖащи риск За 
травМатиЧно въЗдеЙствие върХУ 
ЧовеШкото тяЛо и ЧовеШката 
ПсиХика.

Правила за обща оценка на травмира-
щата ситуация, на състоянието на по-
страдалите - статус и развитие, избор 
на поведенчески подходи, разпреде-
ление на функциите, извеждане на 
пострадалите от опасната среда. из-
насяне на пострадалите. 

Похвати и помощни средства. 

Практически занимания. 

теМа 3: индивидУаЛна оЦенка 
на състоянието на всеки 
ПострадаЛ. 

възможности за словесен контакт, 
дишане и проходимост на дихател-
ните пътища, функциониране на 
сърдечно-съдовата система, нали-

въведение: 

определение за бедствие. видове 
бедствия.

теМа 1: стрУктУра и ФУнкЦии на 
ЧовеШкото тяЛо.

описание на общата структура и 
функциониране на човешкия органи-
зъм:

	скелетна и мускулна система - ос-
новни части на скелета, различни 
видове кости, функции на скелета 
и мускулите;

	сърдечно-съдова система - място 
на сърцето, вени и артерии, фи-
зиологични функции на кръвта, 
разположение на точките по цир-
кулационната система за измер-
ване на пулс и за спиране на кръ-
вотечение;

	дихателна система - разположе-
ние на дробовете, функции по 
обмяната на газовете, значение 
честотата на дишане, значение на 
състава на вдишания и издишания 
въздух;

	стомашно-чревна система - опи-
сание на системата и нейната ра-
бота, описание на коремните ор-
гани и техните функции;
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чие на кръвотечение. 

Практически занимания. 

теМа 4: съЖивяване. кПр (CPR).

изкуствено дишане и непряк сърде-
чен масаж. 

Практически занимания. 

теМа 5: наранявания. асеПтика 
и антисеПтика. вънШни 
наранявания - видове. вътреШни 
травМатиЧни наранявания и 
УвреЖдания.травМи на кореМа.

рискове при замърсяване на рани.

Лични предпазни средства. 

Практически занимания. 

теМа 6: кръвотеЧения и Шок.

кръвотечения - външни и вътрешни.
кръвоизливен шок. 

Практически занимания.  

Превързочни средства. видове пре-
връзки. 

Практически занимания. 

теМа 7: ЧУЖди теЛа.

Чужди тела в рани или проникващи в 
човешкото тяло. 

Практически занимания.

теМа 8: натъртване, навяХване, 
иЗкъЛЧване, сЧУПване, 
раЗМестване на кости.

изкълчвания, видове счупвания (от-
крито, закрито, усложнено). Първа 
помощ при изкълчвания и счупвания, 
значение на имобилизацията на нара-
нените части. 

травми на опорно-двигателния апа-
рат, черепно-мозъчни травми, трав-
ми на гръбначния стълб с възмож-
ности за притискане или прекъсване 
на гръбначния мозък.

специални изисквания при обработка 
на тазови и гръбначни наранявания.

Практически занимания. 

теМа 9: УвреЖдания от 
въЗдеЙствие на вънШната среда.

термични травми. Прегряване и то-
плинен удар. изгаряния. Преохлаж-
дане, измръзване. Поражение от 
мълния и електрически ток.

радиоактивни въздействия.

Практически занимания. 

теМа 10: ЗадУШавания. 
обгаЗявания. Удавяния.

реакции и действия при задушаване, 
обгазяване и удавяне, чуждо тяло, 
запушващо дихателните пътища.

Практически занимания. 

теМа 11: триаЖ. (сортиране). 
сУбординаЦия. Маркиране на 
ПострадаЛите. Поведение При 
иЗЧакване и трансПорт на 
ПострадаЛи. ПсиХоЛогиЧеска 
ПодкреПа.
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сортировка на пострадалите с обозна-
чаване на видовете травми и тежест-
та на състоянието на пострадалите.

Предаване на медицинска информа-
ция и приемственост на данните. 

Психологическа помощ на пострада-
лите.

теМа 12: Първа ПоМощ При 
инФаркт, инсУЛт, ХиПогЛикеМия, 
астМатиЧен ПристъП, еПиЛеПсия, 
кореМна боЛка, УХаПвания и др. 
ПрактиЧески ЗаниМания. 

решаване на тест с въпроси от изуча-
вания материал по време на обучени-
ето.
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обУЧение По ПсиХоЛогиЧеска ПодкреПа  
на Хора, Засегнати от бедствия

Продължителност: 16 учебни часа.

теМа 5: Първа ПсиХоЛогиЧеска 
ПоМощ.

активна комуникация и подкрепа. ко-
муникационна подкрепа. горещ те-
лефон за подпомагане или групи за 
подкрепа.

активно слушане. Психологически 
реакции и отговор. активна кому-
никация и по-нататъшна подкрепа. 
ключови ценности в комуникацион-
ната подкрепа. отговорът в кризисни 
ситуации. невербална комуникация. 
активна комуникация и по-нататъш-
на подкрепа. Лични комуникационни 
умения. групи за подкрепа. 

решаване на тест с въпроси от изу-
чавания материал по време на обу-
чението.

теМа 1: органиЗаЦия и 
наЦионаЛно ЗаконодатеЛство, 
свърЗано с Подготовката 
За деЙствие в иЗвънредни 
ситУаЦии. 

теМа 2: криЗисни ситУаЦии и 
ПсиХосоЦиаЛна ПодкреПа.

какво е криза? Фактори, влияещи на 
социалното въздействие на кризисна-
та ситуация. какво е психосоциална 
подкрепа? Пирамидална намеса. 

теМа 3: криЗисни ситУаЦии и 
ПсиХосоЦиаЛна ПодкреПа.

Личен опит. Психосоциалните нужди 
на местната общност. нужди. 

теМа 4: стрес. как да се сПравиМ 
със стреса?

стрес - общи реакции. видове стрес. 
разликата между нормалния стрес 
и такъв при екстремни ситуации. 
Механизми за справяне със стреса. 
кога да се обадя за професионална 
помощ? 
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Правни основи на Защитата  
При бедствия в бъЛгария

4. приоритет на превантивните мер-
ки при осигуряване на защитата;

5. отговорност за изпълнението на 
мерките за защита;

6. поетапно предоставяне на сили и 
ресурси за защита.

Защитата при бедствия се извършва 
на национално, областно и общинско 
ниво и се осъществява чрез:

1. провеждане на превантивна дей-
ност;

2. провеждане на дейности за готов-
ност и реагиране при бедствия;

3. подпомагане и възстановяване;

4. ресурсно осигуряване;

5. предоставяне и приемане на по-
мощи.

Превантивната дейност се извършва с 
цел намаляване на риска от бедствия 
и включва:

1. анализ и оценка на рисковете от 
бедствия;

2. картографиране на рисковете от 
бедствия;

3. планиране намаляването на риска 
от бедствия;

бедствие е значително нарушаване 
на нормалното функциониране на об-
ществото, предизвикано от природни 
явления и/или от човешка дейност и 
водещо до негативни последици за 
живота или здравето на населението, 
имуществото, икономиката и за окол-
ната среда, предотвратяването, овла-
дяването и преодоляването на което 
надхвърля капацитета на системата 
за обслужване на обичайните дей-
ности по защита на обществото.

органите организират защита при 
бедствия в изпълнение на възложе-
ните им функции с този закон и с дру-
гите нормативни актове, регламенти-
ращи тяхната дейност.

действията на органите на изпълни-
телната власт, юридическите лица и 
едноличните търговци се координи-
рат в единна спасителна система за 
защита при бедствия. 

основните принципи на защитата при 
бедствия са:

1. право на защита на всяко лице;

2. предимство на спасяването на 
човешкия живот пред останалите 
дейности по защитата;

3. публичност на информацията за 
рисковете от бедствия и за дей-
ностите на органите на изпълни-
телната власт по защитата при 
бедствия;
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4. разработване и изпълнение на 
програми и проекти за намалява-
не на риска от бедствия;

5. категоризиране на населените 
места в зависимост от броя на 
потенциално засегнатото населе-
ние;

6. установяване на критичните ин-
фраструктури и обектите им и 
оценка на риска за тях;

7. мерки за защита на критичните 
инфраструктури;

8. планиране на защитата при бед-
ствия;

9. определяне на норми за устрой-
ственото планиране на територия-
та, проектирането, изпълнението 
и поддържането на строежите във 
връзка с намаляване на риска от 
бедствия;

10. изграждане и поддържане на сис-
теми за наблюдение, ранно пре-
дупреждение и оповестяване;

11. осигуряване на места и условия за 
временно настаняване на постра-
дали (засегнати) при бедствия;

12. осигуряване на колективни и ин-
дивидуални средства за защита;

13. обучение и практическа подготов-
ка на централните и териториал-
ните органи на изпълнителната 
власт, силите за реагиране, до-
броволните формирования и на-
селението.

Планирането на намаляването на ри-

ска от бедствия се извършва на на-
ционално, областно и общинско ниво.

Планирането обхваща разработване-
то и актуализацията на:

1. национална стратегия за намаля-
ване на риска от бедствия;

2. национална програма за намаля-
ване на риска от бедствия;

3. секторни и регионални програми, 
свързани с намаляване на риска 
от бедствия;

4. областни програми за намаляване 
на риска от бедствия;

5.  общински програми за намалява-
не на риска от бедствия.

националната стратегия за намалява-
не на риска от бедствия определя:

1. анализ на средата;

2. анализ на силните страни, слаби-
те страни, възможностите и за-
плахите;

3. стратегическите цели за нама-
ляване на риска от бедствия на 
територията на република бълга-
рия;

4. набелязване на мерки за постига-
не на зададените цели;

5. измерими индикатори за изпълне-
ние на мерките по т. 4;

6. план за действие;

7. механизъм за наблюдение и кон-
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трол на изпълнението на нацио-
налната стратегия.

За изпълнение на целите на нацио-
налната стратегия за намаляване на 
риска от бедствия се разработва на-
ционална програма за намаляване на 
риска от бедствия със срок на дейст-
вие 5 години, която съдържа:

1. стратегическите цели;

2. оперативните цели;

3. дейности за реализиране на опе-
ративните цели.

Проектът на националната програма 
за намаляване на риска от бедствия 
се публикува за обществено обсъжда-
не на интернет страницата на Минис-
терския съвет за срок един месец.

в едномесечен срок след това минис-
търът на вътрешните работи внася 
националната програма за намалява-
не на риска от бедствия за приемане 
от Министерския съвет.

По предложение на министъра на въ-
трешните работи с решение на Ми-
нистерския съвет може да се измени 
или отмени националната програма 
за намаляване на риска от бедствия.

За изпълнение на националната про-
грама за намаляване на риска от бед-
ствия се приемат годишни планове, 
като същите задължително съдър-
жат:

1. оперативни цели;

2. дейности;

3. бюджет;

4. срок за реализация;

5. очаквани резултати;

6. индикатори за изпълнение;

7. отговорни институции.

За изпълнение на целите на нацио-
налната програма за намаляване на 
риска от бедствия и във връзка с на-
маляване на рисковете, определени 
с областния план за защита при бед-
ствия, се разработват областни про-
грами за намаляване на риска от бед-
ствия, които съдържат:

1. оперативни цели;

2. дейности за реализиране на опе-
ративните цели.

За изпълнение на областната програ-
ма за намаляване на риска от бед-
ствия се приемат годишни планове, 
като същите задължително съдър-
жат:

1. оперативни цели;

2. дейности;

3. бюджет;

4. срок за реализация;

5.  очаквани резултати;

6. индикатори за изпълнение;

7. отговорни институции.

За изпълнение на целите на област-
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ната програма за намаляване на ри-
ска от бедствия и във връзка с нама-
ляване на рисковете, определени с 
общинския план за защита при бед-
ствия, се разработват общински про-
грами за намаляване на риска от бед-
ствия, които съдържат:

1. оперативните цели;

2. дейностите за реализиране на 
оперативните цели.

За изпълнение на общинската про-
грама за намаляване на риска от бед-
ствия се приемат годишни планове, 
като същите задължително съдър-
жат:

1. оперативни цели;

2. дейности;

3. бюджет;

4. срок за реализация;

5. очаквани резултати;

6. индикатори за изпълнение;

7. отговорни институции.

Планирането на защитата при бед-
ствия се извършва на общинско, об-
ластно и национално ниво.

Плановете за защита при бедствия се 
изготвят по части за всяка от опас-
ностите, специфични за съответната 
територия, като частите за земетре-
сение, наводнение и ядрена или ра-
диационна авария са задължителни. 
със същите задължително се опре-
делят:

1. опасностите и рисковете от бед-
ствия;

2. мерките за предотвратяване или 
намаляване на риска от бедствия;

3. мерките за защита на население-
то;

4. разпределението на задължени-
ята и отговорните органи и лица 
за изпълнение на предвидените 
мерки;

5.  средствата и ресурсите, необхо-
дими за изпълнение на дейности-
те по т. 2, 3 и 4;

6.  начинът на взаимодействие меж-
ду съставните части на единната 
спасителна система;

7.  редът за ранно предупреждение 
и оповестяване на органите на 
изпълнителната власт, на със-
тавните части на единната спа-
сителна система и населението 
при опасност или възникване на 
бедствия;

8.  мерките за възстановяване.

националният план за защита при 
бедствия се разработва от съвета за 
намаляване на риска от бедствия към 
Министерския съвет. същият се при-
ема от Министерския съвет.

органите на централната изпълнител-
на власт и съставните части на един-
ната спасителна система разработват 
планове за защита при бедствия за 
изпълнение на задачите, произтича-
щи от националния план за защита 
при бедствия и плановете на област-
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но и общинско ниво. същите се ут-
върждават със заповед на съответ-
ния ръководител след съгласуване с 
председателя на съответния съвет за 
намаляване на риска от бедствия.

областният план за защита при бед-
ствия се разработва от областния съ-
вет за намаляване на риска от бед-
ствия. същият се утвърждава със 
заповед на областния управител след 
съгласуване с председателя на съ-
вета за намаляване на риска от бед-
ствия към Министерския съвет 

общинският план за защита при бед-
ствия се разработва от общинския 
съвет за намаляване на риска от бед-
ствия. същият се приема от общин-
ския съвет след съгласуване с пред-
седателя на областния съвет за нама-
ляване на риска от бедствия.

наблюдението, ранното предупреж-
дение и оповестяването се основа-
ват на:

1.  информация и данни, предоставе-
ни от физически лица, организа-
ции и институции;

2.  информация и данни от системи 
за мониторинг на метеорологич-
ни, хидрологични, сеизмологич-
ни, химически, биологични, ра-
диологични, ядрени, екологични 
и други обекти и явления;

3.  информация и данни, получени в 
центровете на националната сис-
тема за спешни повиквания с еди-
нен европейски номер 112;

4.  хидрометеорологична прогнос-
тична информация за опасни яв-

ления от националния институт 
по метеорология и хидрология, 
агенцията за проучване и под-
държане нивото на река дунав и 
други;

5.  международен обмен на инфор-
мация и данни.

информацията предоставена от фи-
зически лица, организации и инсти-
туции, се предоставя безвъзмездно 
на Министерството на вътрешните 
работи, на министрите, в рамките на 
тяхната компетентност, и на областни 
управители и кметове на общини съо-
бразно ситуацията.

с цел предприемане на бързи и под-
ходящи действия за намаляване на 
риска от бедствия и подготовка за 
реагиране от компетентните органи 
се извършва ранно предупрежде-
ние чрез комплекс от дейности за 
разпространяване на спешно преду-
преждение към обществеността за 
предстоящо бедствие в определена 
територия.

ранното предупреждение изисква:

1.  осъществяване на наблюдение за 
наличието на признаци за пред-
стоящо бедствие;

2.  анализ на данните от наблюдени-
ето по т. 1;

3.  вземане на решение от страна на 
компетентните органи;

4.  разпространение на предупреди-
телна информация за предстоящо 
бедствие;
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5.  предприемане на подходящи 
действия.

колективните средства за защита са 
инженерни съоръжения - скривали-
ща и противорадиационни укрития, 
чието основно предназначение е ук-
риване на населението при въздушно 
нападение от бойни и промишлени 
отровни вещества, радиоактивни ве-
щества и биологични агенти.

Метрополитени и подземни етажи в 
производствени сгради и сгради за 
обществено обслужване в урбанизи-
раните територии от особена важност 
се проектират и изграждат и като ко-
лективни средства за защита.

колективните средства за защита са 
имоти - публична държавна, публич-
на общинска или частна собственост, 
и се поддържат и управляват от ве-
домствата, на които са предоставени, 
от кметовете на общини или от соб-
ствениците им.

колективните средства за защита или 
части от тях могат да имат и друго 
предназначение, което да не възпре-
пятства ползването им за укриване на 
населението.

колективните средства за защита или 
части от тях могат да се отдават под 
наем само по предназначение, което 
не възпрепятства ползването им за 
укриване на населението.

редът за изграждане, поддържане 
и използване на колективните сред-
ства за защита, както и специфични-
те изисквания към тях се определят 
с наредба на Министерския съвет по 
предложение на министъра на въ-

трешните работи, министъра на от-
браната и министъра на регионалното 
развитие и благоустройството.

индивидуалните средства за защита 
са предназначени за предпазване на 
дихателните органи, очите и кожата 
от отровни и радиоактивни вещества, 
пари и аерозоли, от високи темпера-
тури и изгаряния, от взривове и други 
механични въздействия.

Запасите от индивидуалните средства 
за защита се създават, съхраняват, 
обновяват, поддържат, предоставят и 
отчитат от:

1.  Министерството на вътрешните 
работи - за оперативен резерв;

2.  кметовете на общините - за слу-
жителите от общинските админи-
страции и за населението в общи-
ната;

3.  органите на изпълнителната власт 
- за работниците и служителите от 
съответната администрация;

4.  собствениците, управителите или 
изпълнителните членове на тър-
говски дружества и еднолични 
търговци - за работниците и слу-
жителите им.

индивидуалните средства за йодна 
профилактика на населението се пла-
нират, закупуват, подновяват и пре-
доставят в собственост на общините 
от Мвр.

редът за създаване, съхраняване, 
обновяване, поддържане, предоста-
вяне и отчитане на запасите от ин-
дивидуалните средства за защита се 
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определя с наредба на Министерския 
съвет.

органите на изпълнителната власт, 
другите държавни органи и населе-
нието задължително се обучават за 
защита при бедствия. същите орга-
низират обучение на служителите от 
подчинените им звена, служби и дру-
ги оперативни структури за изпълне-
ние на дейности по защитата.

в системата на предучилищното и 
училищното образование и в систе-
мата на висшето образование се про-
вежда обучение за защита при бед-
ствия и за оказване на първа доле-
карска помощ.

обучението за защита при бедствия в 
системата на предучилищното и учи-
лищното образование се извършва в 
съответствие с държавните образова-
телни стандарти и чрез разширяване 
и допълване на съдържание, интег-
рирано в учебните предмети.

Министърът на образованието и на-
уката след съгласуване с министъра 
на вътрешните работи утвърждава 
изисквания за обучението по защита 
при бедствия в системата на предучи-
лищното и училищното образование.

обучението в системата на висшето 
образование се организира от висши-
те училища в съответствие с тяхната 
специфика и с тази на обучението по 
професионални направления и спе-
циалности за придобиване на образо-
вателно-квалификационни степени.

обучението на населението за начи-
ните на поведение и действие и за 
изпълнението на необходимите за-

щитни мерки при бедствия се органи-
зира от кметовете на общините чрез 
предоставяне на информация по под-
ходящ начин.

органите на изпълнителната власт 
в рамките на своята компетентност 
подпомагат обучението чрез поддър-
жане на информация на интернет 
страницата си за намаляване на риска 
от бедствия и за начините на поведе-
ние и за защитните мерки.

дейностите по защитата на населени-
ето в случай на опасност или възник-
ване на бедствия са:

1.  предупреждение;

2. изпълнение на неотложни мерки 
за намаляване на въздействието;

3.  оповестяване;

4.  спасителни операции;

5.  оказване на медицинска помощ 
при спешни състояния;

6.  оказване на първа психологична 
помощ на пострадалите и на спа-
сителните екипи;

7.  овладяване и ликвидиране на еко-
логични инциденти;

8.  защита срещу взривни вещества и 
боеприпаси;

9.  операции по издирване и спася-
ване;

10. радиационна, химическа и био-
логична защита при инциденти и 
аварии с опасни вещества и мате-
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риали и срещу ядрени, химически 
и биологични оръжия; 

11. ограничаване и ликвидиране на 
пожари;

12. временно извеждане, евакуация, 
укриване и предоставяне на инди-
видуални средства за защита;

13. извършване на неотложни ава-
рийно-възстановителни работи;

14. ограничаване на разпространени-
ето и ликвидиране на възникнали 
епидемични взривове, епидемии 
и епизоотии от заразни и паразит-
ни болести; 

15. други операции, свързани със за-
щитата.

Защитата на населението при обявя-
ване на режим "положение на война", 
"военно положение" или "извънредно 
положение" се осъществява в съот-
ветствие с разпоредбите на Женев-
ските конвенции от 12 август 1949 
г. (необнародвани), ратифицирани с 
Указ № 181 на Президиума на народ-
ното събрание от 1954 г. (изв., бр. 43 
от 1954 г.), и допълнителните прото-
коли към Женевските конвенции от 
1977 г., ратифицирани с Указ № 1586 
на държавния съвет от 1989 г. (дв, 
бр. 62 от 1989 г.).

дейностите по защитата на населе-
нието в случай на опасност или въз-
никване на бедствия се изпълняват от 
единната спасителна система, която 
включва структури на:

1.  министерства и ведомства;

2.  общини;

3.  търговски дружества и еднолични 
търговци;

4.  центрове за спешна медицинска 
помощ, други лечебни и здравни 
заведения;

5.  юридически лица с нестопанска 
цел, включително доброволни 
формирования;

6.  въоръжените сили.

Звената, службите и другите опера-
тивни структури са съставни части 
на единната спасителна система при 
запазване на институционалната или 
организационната им принадлеж-
ност и определените им функции или 
предмет на дейност.

основни съставни части на единната 
спасителна система са главна дирек-
ция "Пожарна безопасност и защита 
на населението" - Мвр, областните 
дирекции на Мвр, българският Чер-
вен кръст и центровете за спешна ме-
дицинска помощ. същите осигуряват 
непрекъсната готовност за приемане 
на съобщения при възникване на бед-
ствия, тяхната оценка и незабавни 
действия.

структурата на основните съставни 
части на единната спасителна систе-
ма се изгражда на територията на ця-
лата страна в съответствие с админи-
стративно-териториалното деление.

другите съставни части на единната 
спасителна система предоставят по-
мощ при поискване съгласно плано-
вете за защита при бедствия.
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въоръжените сили предоставят по-
мощ при провеждане на спасителни и 
неотложни аварийно-възстановител-
ни работи с разрешение на министъра 
на отбраната въз основа на искане от 
съответния държавен орган, съглас-
но плановете за защита при бедствия.

добровоЛни ФорМирования

доброволец е лице, което участва в 
доброволно формирование за предо-
твратяване или овладяване на бед-
ствия, пожари и извънредни ситуа-
ции и отстраняване на последиците 
от тях.

доброволецът при предотвратяване 
или овладяване на бедствия, пожари 
и извънредни ситуации и отстранява-
не на последиците от тях има право-
мощията по чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 
5 - 7 от Закона за Министерството на 
вътрешните работи, както следва:

1.  да влиза в жилищни, производ-
ствени и други сгради и помеще-
ния на физически и юридически 
лица;

2.  да разрушава сгради или части от 
тях, да разглобява конструкции, 
да отстранява, унищожава или 
поврежда имущество или насаж-
дения, когато няма друг начин за 
извършването на дейността;

3.  да изменя реда за движение и да 
ограничава достъпа на външни 
лица в района, където се извърш-
ват дейностите, до пристигането 
на съответните компетентни ор-
гани;

4.  да използва безвъзмездно водо-
източници и водопроводни мрежи 
за осигуряване на необходимите 
количества вода при бедствия, за 
гасене на пожари и при извънред-
ни ситуации;

5.  да извършва евакуация на хора и 
движимо имущество в района, къ-
дето се извършват дейностите.

доброволец може да е всяко дееспо-
собно физическо лице, навършило 18 
години, което е клинично здраво, не 
страда от психично заболяване и не е 
осъждано за умишлено престъпление 
от общ характер, освен ако е реаби-
литирано. Лицето може да придобие 
качеството доброволец независимо 
от трудовото или служебното си пра-
воотношение. Правата и задължения-
та на доброволците се определят със 
закона за защита при бедствия и със 
сключения от всеки от тях договор за 
участие в доброволно формирование.

Лице, навършило 16 години и нена-
вършило 18 години, може да бъде 
обучавано за доброволец, без да из-
пълнява конкретни задачи по предо-
твратяване или овладяване на бед-
ствия, пожари и извънредни ситуа-
ции и отстраняване на последиците 
от тях.

доброволните формирования се съз-
дават от кмета на общината по реше-
ние на общинския съвет. в общини с 
население до 20 000 души задължи-
телно се създават доброволни фор-
мирования.

За изпълнение на дейностите по пре-
дотвратяване или овладяване на бед-
ствия, пожари и извънредни ситуации 
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и отстраняване на последиците от 
тях на кметовете на общини се пре-
доставя безвъзмездно радиочестотен 
ресурс от радиочестотния спектър 
за граждански нужди за ползване от 
създадените доброволни формирова-
ния.

Юридически лица може да създават 
за своя сметка доброволни формиро-
вания.

кметът е длъжен да:

1.  сключи договор с доброволеца;

2.  осигури обучение и екипировка 
на доброволеца;

3.  застрахова доброволеца срещу 
злополука, настъпила при или по 
повод изпълнение на договорните 
му задължения, както и лицата по 
чл. 40, ал. 4 за времето на обуче-
ние;

4.  подаде до директора на главна 
дирекция "Пожарна безопасност 
и защита на населението" - Мвр 
заявление за вписване в регистъ-
ра на доброволното формирова-
ние;

разходите по ал. 1 са за сметка на 
държавния бюджет като делегирана 
от държавата дейност.

За времето на обучение или изпълне-
ние на задачи по предотвратяване или 
овладяване на бедствия, пожари и из-
вънредни ситуации и отстраняване на 
последиците от тях доброволецът се 
освобождава от работодателя или ор-
гана по назначаването за изпълнение 
на граждански, обществени и други 

задължения. За същото време лицето 
получава възнаграждение за сметка 
на държавния бюджет при условия, 
по ред и в размери, определени от 
Министерския съвет, като това време 
се признава за служебен или трудов 
стаж.

доброволците се осигуряват по реда 
на чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от кодекса за 
социално осигуряване, като осигури-
телните вноски за социално и здрав-
но осигуряване са изцяло за сметка 
на държавния бюджет.

кметът е длъжен:

1.  да уведоми работодателя или 
органа по назначаването на до-
броволеца за участие в меропри-
ятията по предотвратяване или 
овладяване на бедствия, пожари 
и извънредни ситуации и отстра-
няване на последиците от тях;

2. да издаде документ, удостоверя-
ващ участието на доброволеца, 
не по-късно от три дни след при-
ключване на мероприятието;

3.  да осигури за доброволните фор-
мирования безвъзмездно ползва-
не на помещения, специализира-
на техника и оборудване.

редът за създаване и организиране 
на дейността на доброволните фор-
мирования се определя с наредба на 
Министерския съвет.

доброволецът не е длъжен да изпъл-
нява задълженията си в случаите, 
когато той или членове на неговото 
домакинство са непосредствено за-
сегнати от бедствия, пожар или из-
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вънредна ситуация, като своевремен-
но уведоми кмета.

доброволецът, който не е в трудови 
или служебни правоотношения към 
момента на неговото повикване за 
обучение или изпълнение на задачи 
по предотвратяване или овладяване 
на бедствия, пожари, извънредни си-
туации и отстраняване на последици-
те от тях, получава възнаграждение 
за сметка на държавния бюджет при 
условия, по ред и в размери, опреде-
лени от Министерския съвет.

обявяване на бедствено 
ПоЛоЖение

бедствено положение е режим, който 
се въвежда в зоната на бедствието от 
определените в закона органи, свър-
зан с прилагането на мерки за опре-
делен период от време с цел овла-
дяване на бедствието и провеждане 
на спасителни и неотложни аварий-
но-възстановителни работи. с обя-
вяването на бедствено положение се 
въвежда съответният план за защита 
при бедствия.

бедствено положение се обявява, 
при условие че се случва, случило се 
е или има опасност да се случи бед-
ствие, свързано със:

1. загуба на човешки живот, и/или

2.  увреждане на здравето на хората, 
и/или

3.  значителни вреди на имуществото 
и/или икономиката, и/или

4.  значителни последици за околна-
та среда, свързани със замърся-
ване на почвата, водата или въз-
духа с химически, биологически 
или радиоактивни вещества и ма-
териали или с унищожаването на 
биологични видове.

кметът на общината обявява със за-
повед бедствено положение за ця-
лата или за част от територията на 
общината. копие от заповедта се из-
праща незабавно на областния упра-
вител и на министъра на вътрешните 
работи.

областният управител обявява със 
заповед бедствено положение за ця-
лата или за част от територията на 
областта. копие от заповедта се из-
праща незабавно на министъра на въ-
трешните работи.

Министерският съвет по предложе-
ние на министъра на вътрешните ра-
боти обявява с решение бедствено 
положение на територията на повече 
от една област или на територията на 
цялата страна.

в заповедта на кмета на общината и 
на областния управител, както и в ре-
шението на Министерския съвет се 
посочват:

1.  обстоятелствата, послужили като 
основание за обявяване на бед-
ственото положение;

2.  обосновка на необходимостта от 
обявяване на бедственото поло-
жение;

3.  границите на територията, на ко-
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ято се обявява бедственото поло-
жение;

4.  мерките за овладяване на бед-
ствието, включително предприе-
тите временни ограничения върху 
правата на гражданите;

5.  органите или длъжностните лица, 
отговарящи за прилагането на 
предприетите мерки;

6.  началото на въвеждане на бед-
ственото положение и срокът на 
неговото действие, но не повече 
от 7 дни. При необходимост сро-
кът на действие на бедственото 
положение може да бъде удъл-
жен до 30 дни:

1. от кмета на общината след съ-
гласуване с областния управи-
тел;

2. от областния управител след 
съгласуване с министъра на 
вътрешните работи;

3. по решение на Министерския 
съвет.

бедственото положение се отменя 
предсрочно при отпадане на обстоя-
телствата, послужили като основание 
за обявяването му от органа, който го 
е обявил.

актовете по обявяване и отменяне 
на бедственото положение влизат в 
сила незабавно и се разгласяват чрез 
средствата за масово осведомяване.

При обявено бедствено положение в 
неизбежно необходимия обем и про-
дължителност може да се ограничи:

1.  правото на неприкосновеност на 
лицата и жилищата при временно 
извеждане от места, в които жи-
вотът или здравето на лицата са 
непосредствено застрашени;

2.  правото на ползване на имуще-
ство поради необходимост от за-
щита на живота, здравето и иму-
ществото на лица или на околната 
среда;

3.  свободата на движение и преби-
ваване в определена част на тери-
торията, застрашена или засегна-
та от бедствието;

4.  правото да се извършва дейност, 
която би затруднила или възпре-
пятствала осъществяването на 
спасителните работи.

При обявено бедствено положение, 
като необходими мерки могат да бъ-
дат предприети:

1.  временно извеждане на лица, жи-
вотни и изнасяне на имущества от 
определената територия;

2.  забрана за влизане, пребиваване 
и движение в определени места 
или територии;

3.  незабавно извършване на стро-
ежи, строителни работи, теренни 
преустройства или отстраняване 
на строежи за намаляване или 
предотвратяване на заплаха, про-
изтичаща от бедствието;

4.  грижи за децата и хората в не-
равностойно положение, ако тези 
грижи не могат да бъдат осъщест-
вявани в условията на бедствено 
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положение от хората, които оби-
чайно ги полагат;

5.  приоритетно снабдяване на дет-
ски, социални, лечебни и здравни 
заведения и спасителните екипи;

6.  евакуация и/или разсредоточава-
не;

7.  временно настаняване на лица, 
пострадали (засегнати) от бед-
ствието, в сгради с друго пред-
назначение за срок до 6 месеца.

Условията и редът за провеждане на 
евакуация и разсредоточаване се оп-
ределят с наредба на Министерския 
съвет.

ресУрсно осигУряване

Финансовото и материално-техниче-
ското осигуряване на защитата при 
бедствия включва:

1.  текуща издръжка на силите и 
средствата на единната спасител-
на система;

2.  производство, ремонт, доставки 
на техника, оборудване и друго 
имущество, необходимо за защи-
тата при бедствия;

3.  проектиране и извършване на ка-
питално строителство, изгражда-
не и поддържане на системи за 
ранно предупреждение и оповес-
тяване при бедствия;

4.  управление на недвижими имоти 
и движими вещи - държавна соб-

ственост, предоставени на минис-
терства и ведомства за защита 
при бедствия;

5.  осъществяване на международно 
икономическо и научно-техниче-
ско сътрудничество в областта на 
защитата при бедствия;

6.  социални и обслужващи дейности;

7.  създаване и поддържане на кри-
зисни запаси от материални сред-
ства и горивно-смазочни матери-
али за осигуряване защитата на 
населението при бедствия;

8.  предоставяне на държавни и об-
щински имоти и движими вещи за 
целите на защитата;

9.  други дейности, свързани с осигу-
ряването на защита при бедствия.

в случаите, когато е възникнала не-
обходимост от предприемане на не-
отложни действия, след искане на 
юридически лица на издръжка от дър-
жавния или от общинския бюджет се 
предоставят безвъзмездно временно 
за ползване движими вещи - частна 
държавна собственост, със заповед 
на съответния министър, на ръково-
дител на юридическо лице в минис-
терство, на ръководител на друго ве-
домство или на областен управител и 
с договор за заем за послужване.

Финансовото и материално-техниче-
ското осигуряване на защитата при 
бедствия се осигурява от:

1.  бюджетите на министерствата и 
ведомствата;
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2.  общинските бюджети;

3.  търговските дружества и едно-
личните търговци - за обектите 
им;

4.  структурните фондове на евро-
пейския съюз и други.
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Характерни бедствия на територията на 
добровоЛното ФорМирование

видин и Монтана се класифицират 
като второстепенни.

данните показват, че с изключение 
на общините кула и бойница и части 
от общините Макреш, белоградчик и 
Чупрене, които попадат в район с ин-
тензивност от VI степен по МШк (ска-
лата на Медведев – Шпонхоер – кар-
ник), останалата част от областите 
попада в район с интензивност от VІІ 
степен. според посоченото отчитане 
земетресенията се класифицират въз 
основа на три критерия:

	Усещанията на хората; 

	въздействие върху сградите; 

	остатъчни деформации в земната 
основа и изменения в режима на 
подземните води.

При земетресение от VII степен на-
стъпват изменения в обичайната об-
становка и е характерно следното: 
всички хора усещат разтърсванията 
на земната повърхност, а това е съ-
проводено с разлюляване на висящи 
предмети, мебелите се преместват. 
Част от сградния фонд ще получи 
пукнатини в мазилката, откъсване 
на малки късове от нея. Постройки-
те от печени тухли, панелни сгра-
ди, постройки с носещи конструкции 
получават пропуквания в стените, 
пукнатини в комините и срутване на 
част от тях. каменните и кирпичени 
постройки получават тежки повреди, 

1. анаЛиЗ на въЗМоЖните 
бедствия и ПрогноЗа 
За ПосЛедиЦите от тяХ 
върХУ насеЛението, 
наЦионаЛното стоПанство, 
инФрастрУктУрата и 
окоЛната среда.

на територията на северозападна 
българия в определени райони пе-
риодически възникват природни 
бедствия и редица крупни производ-
ствени аварии, които причиняват раз-
лични по размер щети и водят до чо-
вешки жертви. най-характерни от тях 
са наводненията, земетресенията, 
снегонавяванията, обледяванията, 
свлачищата, масовите горски пожа-
ри, а от авариите – тези в обектите 
и фирмите, работещи с промишлени 
отрови, и в други предприятия, в ко-
ито биха възникнали силни взривове 
и пожари, свързани с отделянето на 
токсични газове.

областта ще бъде повлияна и от ава-
рии с трансграничен характер, както 
и при авария в аеЦ „козлодуй“. 

същността и последствията от най-
характерните бедствия и крупни про-
изводствени аварии се заключават в 
следното:

ЗеМетресения

в сеизмично отношение областите 
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като големи пропуквания на стените 
и срутване на комините.

При задълбочаване на земетръсния 
процес, след появата на пукнатини 
в стените, по-слабите постройки се 
разрушават. напукват се азбестоци-
ментовите тръби за водоснабдяване, 
което води до отклонения в качестве-
ните показатели на питейната вода, 
което ще доведе до затруднения във 
водоснабдяването на населението. 
Може да се получат локални свлича-
ния на стръмни терени.

Частично може да бъдат засегнати 
електропреносната, електроразпре-
делителната и газопроводната мре-
жа. възможно е усложняване на по-
жарната обстановка вследствие на 
възникнали аварии. Част от сградния 
фонд в населените места ще остане 
без ел. енергия вследствие скъса-
ни електропроводници и нарушение 
целостта на газопроводната мрежа. 
в някои от производствените обекти 
са възможни взривове с отделяне на 
промишлени отровни вещества и за-
разяване на част от териториите на 
населените места. 

настъпва обща тревога и при възмож-
ност хората напускат жилищата си. 
възможен е незначителен брой чо-
вешки жертви, затрупани хора, нуж-
даещи се от спасяване. Част от насе-
лението ще остане без подслон и ще 
се нуждае от настаняване и всестран-
но осигуряване.

в тези зони при възникване на земе-
тресения ще се създаде сложна об-
становка, която се заключава в това, 
че малка част от сградите ще получат 
средни и малки разрушения и част от 

жителите ще се окажат затрупани, а 
друга част от населението ще остане 
без подслон и ще се нуждае от нас-
таняване и всестранно осигуряване. 
особено уязвими при земетресение 
ще са сградите, строени преди 1961 
г. – основно в селата в областите и 
тези строени без проектна докумен-
тация, които са в голямо количество 
в ромските квартали. При същите е 
трудно да се прогнозира степента на 
разрушение при евентуално земетре-
сение.

голяма част от обектите от национал-
ното стопанство ще излязат от строя 
за кратък период от време.

в електроенергийната и водоснабди-
телната система ще настъпят частич-
ни повреди. ще бъдат нарушени ав-
томобилният и железопътният транс-
порт. ще получат повреди пътните 
съоръжения и ще бъде нарушена 
националната съобщителна система. 
Поради нарушаване на технологични-
те процеси в много от обектите е въз-
можно да възникнат пропадания, ава-
рии и пожари. в засегнатите райони 
е възможно възникване на епидемии.

наводнения

Пълноводията на реките и препъл-
ванията на водохранилища са най-
честата причина за допълнителни 
напрежения по язовирните стени и 
защитните диги. това става бикнове-
но в периода м. април - май. Почти 
ежегодно при провеждане на високи 
води възникват критични ситуации по 
тези хидротехнически съоръжения. 
нараства опасността от възникване 
на аварии. особено опасни са обекти-
те, разположени в райони с по-голям 
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процент население, които попадат в 
заливаемите зони на хидротехниче-
ските съоръжения. 

напоследък зачестиха локалните на-
воднения, дължащи се на непред-
сказуемо проявяващи се проливни и 
интензивни дъждове. особено опас-
ни се оказаха наводненията от така 
наречените сухи дерета. Прогноза 
за вероятната обстановка може да 
извършим въз основа на сведения, 
с които разполагаме за метеороло-
гичната обстановка, и данни за със-
тоянието на построените хидротех-
нически съоръжения, за релефа във 
водосборите над тях и в заливаемите 
зони под тях.

надеждното прогнозиране за движе-
нието на високи води включва на-
бирането на информация от тяхното 
образуване в горните течения на ре-
ките, преминаващи през територията 
на областите видин и Монтана до вли-
ванията им в река дунав. Придвиж-
ването на високи води е със средна 
скорост от порядъка на 4 до 5 м/сек. 
следователно за един час високите 
води се придвижват на разстояние от 
14 до 18 км.

съществува опасност от възникване 
на аварии, водещи до разрушаване 
на язовирни стени, които са претър-
пели значителни вертикални дефор-
мации. При тези обстоятелства биха 
се създали условия за образуване на 
високи вълни след тях. водата ще се 
движи компактно на по–широк фронт 
от ширината на речното корито. По-
върхностният пласт на сформирания 
с нова по-голяма дълбочина воден 
отток след излизането му от речното 
корито и разливането му по брегове-

те ще се движи с по–голяма скорост 
от скоростта при нормални условия. 
скоростта на водата може да дос-
тигне стойност 8 – 10 км/час по река 
огоста, а непосредствено след язо-
вирната стена на язовир „огоста“ - до 
20 - 22 км/час.

от дължините на минаващите през 
областите видин и Монтана реки, мо-
жем да направим съответните изводи 
за планиране на ефективни спасител-
ни и неотложни аварийно-възстано-
вителни работи. колкото е по-дълга 
реката, толкова повече щети ще на-
несе тя при евентуално високи води. 
това изисква организиране и провеж-
дане на редица мероприятия за нама-
ляване на настъпилите неблагоприят-
ни последици.

високите води по река дунав се явя-
ват обикновено в края на зимния се-
зон (съпроводени от ледоход) и при 
големи валежи през пролетта (месе-
ците април и май). Последните имат 
повторяемост понякога и през други 
периоди на годината, като понякога 
високите води са по-продължителни 
и почти ежегодно представляват една 
от най–често повтарящите се опаснос-
ти от възникване на критични ситуа-
ции и аварии по защитните диги. При 
разкъсвания на земно-насипни учас-
тъци от тях биха възникнали навод-
нения в крайбрежните ивици на река 
дунав. 

краткосрочното прогнозиране за 
опасността от високите води по река 
дунав в участъка на областите видин 
и Монтана в голяма степен е реше-
но на републиканско ниво. Предос-
тавяната от агенцията за проучване 
и поддържане на река дунав - русе 
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информация за водното ниво на р. 
дунав е с прогноза за неговото коле-
бание в рамките на няколко дни. сле-
дователно се осигурява достатъчно 
време за организиране и провеждане 
на специфични мероприятия. Услож-
ненията главно идват при изпускани-
ята на вода от намиращия се на запад 
от нашите области Хидротехнически 
комплекс „Железни врати 1 и 2“. При 
съществуващите международни спо-
годби и договорености за разменна 
информация между държавите, през 
които минава река дунав, съществу-
ва гарантираност за предприемане на 
необходимите навременни действия 
с цел безаварийно пропускане на ви-
соки води. 

Задръстванията с ледени блокове по 
река дунав и ледохода по реката не е 
толкова често повтарящо се явление. 
Прогнозирането за тяхното образува-
не и придвижването им е по-трудна 
задача. най-благоприятни условия за 
задържане и натрупване на влачени-
те от реката ледени късове са места-
та от речното корито с най-малка ско-
рост на водата, плитчините, местата 
с по-голяма залесеност на речното 
дъно и на брега и др.

Потенциална опасност за възниква-
не на критични ситуации, свързани с 
опасност от възникване на наводне-
ния, представляват обраслите и с на-
малена проводимост сухи дерета над 
и в населените места, занемарените, 
неподдържани и частично запълвани 
с отпадъчни материали отводнител-
ни канали, както и речните участъци 
с наносни отложения и обраствания, 
особено в населените места на обла-
стите.

наводнения могат да настъпят и в ре-
зултат от преливания на високи води 
през земно-насипните стени на мал-
ките (микро) язовири.

особено разрушително ще се окаже 
евентуално наводнение по поречие-
то на язовир „огоста“ в заливаемата 
зона, на което попадат 19 населени 
места с население около 80 хил. души 
в областите Монтана и враца. 

тежки последствия може да се съз-
дадат при тежки аварии на стените на 
язовирите „смирненски“, „среченска 
бара“, „Мартиново“ в област Монта-
на и „кула“, „Полетковци“, „божу-
рица“, „дреновец“, „кончовец 1“, 
„кончовец 2“, „рабиша“, „ошане“, 
„неговановци“, „скомля“, „гюргич“, 
„върбово“, „нишора“, „търговище“ 
и „дъбравка“ в област видин.

снеЖни бУри, снегонавявания и 
обЛедявания

Проявяват се в периода м. ноември 
- м. април, вследствие на което се 
създават бедствени ситуации със зат-
рупване на превозни средства и хора, 
спиране на движението по пътищата 
и изолиране на населени места, скъс-
ване на далекопроводи и възникване 
на повреди по комунално-енергийни-
те системи. нарушават се нормални-
те условия за живот и дейност в насе-
лените места, застрашава се животът 
на хора и животни и се понасят голе-
ми материални щети.

снегонавяванията създават преспи, 
в които може да попаднат превозни 
средства и хора, довеждат до вре-
менно затваряне на пътища. разчист-
ването на тези участъци и провежда-
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нето на спасителни работи е изклю-
чително трудно, особено когато се 
извършват в условия на продължава-
щи интензивни снегонавявания.

При ниски температури, особено при 
превалявания от дъжд или мокър 
сняг, възникват заледявания на път-
ната настилка и обледявания по ко-
мунално-енергийните мрежи. Често 
пъти обледяванията са повсеместни и 
обхващат големи територии, особено 
след превалявания от дъжд или мо-
кър сняг.

най-сериозни последствия от обле-
дяване и снегонавяване възникват на 
невралгичните участъци от пътната 
мрежа (при наклон над 4%, тесни и 
усойни места, завои с малък радиус 
и др.).

най-силно застрашени от обледяване 
и скъсване са електропроводите от 
20 киловолта. При сух снеговалеж и 
силен вятър е възможно попадане на 
сняг в трансформатори и временно 
спиране на ел. захранването в отдел-
ни квартали и цели населени места. 

най-уязвими съоръжения по водо-
снабдителните системи при услож-
нена зимна обстановка са помпените 
станции. При преустановяване на ел. 
захранването последните спират ра-
бота и се преустановява подаването 
на вода към населените места. 

Може да се получи кратковременно 
спиране на движението по междуна-
родния път е 79 – видин - софия, в 
участъците на с. студено буче и с. 
добри дол, нарушаване графика за 
извозване на работните смени на аеЦ 
„козлодуй“ и др.

свЛаЧища

на територията на региона се на-
блюдават райони със силно изразени 
свлачищни процеси. в най-опасни-
те зони за проява на катастрофални 
свличания попадат населените места 
на орсоя, сливата и горни Цибър, ко-
шава, участъкът на пътя ботево – ар-
чар и кула – бойница. с особено голе-
ми последствия може да бъде пропа-
дането в село кошава, което е пряко 
свързано с рудника под селото. 

свлачищни процеси се наблюдават 
също така и в кв. „Мала кутловица“ 
- Монтана.

авария в аеЦ

територията и населението на обла-
стите видин и Монтана могат да се 
окажат застрашени и при тежка ра-
диационна авария в аеЦ „козлодуй“ 
с изхвърляне на радиоактивни веще-
ства. ще възникне опасност вслед-
ствие на радиоактивно заразяване 
на населението и замърсяване на 
водата, почвата, въздуха и растител-
ността. 

възникването на тежка радиационна 
авария в аеЦ „козлодуй“ се харак-
теризира с изхвърляне на огромни 
количества радиоактивни вещества 
в атмосферата и разпространението 
им под въздействието на въздушни-
те течения. Поразяващото им въз-
действие върху човешкия организъм 
се обуславя от повишаване на ради-
ационния фон, както и попадане на 
радиоактивни частици в дихателния 
и храносмилателния тракт на тялото. 
най-опасен от изхвърляните веще-
ства е радиоактивният йод, който се 
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разпространява на големи разстоя-
ния. като се има в предвид близко-
то разстояние по права линия от аеЦ 
„козлодуй“, може да се прогнозира, 
че в населените места от областите 
видин и Монтана ще бъде необхо-
димо да се проведат голям обем от 
профилактични, санитарно-хигиенни 
и ликвидационни мероприятия за за-
щита на населението. 

Защитните мероприятия (укриване, 
евакуация, осигуряване и раздаване 
на индивидуални средства за защи-
та и йодна профилактика на насе-
лението) се осъществяват в пълен 
обем за населението от Първи сектор 
– 30-километровата зона около аеЦ 
„козлодуй“, а за населението се осъ-
ществяват само санитарно-хигиенни, 
ветеринарно-санитарни и растител-
нозащитни мероприятия. Защитните 
и ликвидационни мероприятия в аеЦ 
„козлодуй“ се осъществяват от спе-
циализираните поделения и минис-
терствата под непосредственото ръ-
ководство на Министерски съвет.

очаква се на територията на обла-
стите видин и Монтана, в зависимост 
от посоката на вятъра, да се повиши 
радиационният фон и да се отложат 
върху почвата радиоактивни изотопи 
с дълъг период на полуразпадане - 
цезий, стронций и други. очаква се 
също така и срив в енергопреносна-
та мрежа на областите поради това, 
че аеЦ „козлодуй“ произвежда около 
40% от електроенергията, потребява-
на в страната.

сред населението ще настъпи пани-
ка. ще се повишат радиоактивните 
изотопи във водоемите, а питейната 
вода, добивана от открити водоиз-
точници, ще стане негодна за пиене. 
Хранителните продукти на открито ще 
станат негодни за консумация. Живо-
тинските храни и фуражи ще станат 
неизползваеми.

територията на областта може да по-
падне и под въздействие на трансгра-
нични радиоактивни и други замърся-
вания, дължащи се на аварии в други 
страни.
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деЙствия на сиЛите и средствата  
При гасене на горски ПоЖари

бегъл. Полските пожари се предиз-
викват най-често от неконтролиру-
емото палене на стърнищата и изсъх-
нали пасища, както и при небрежност 
от страна на туристи. Продължител-
ното засушаване при липса на валежи 
в продължение на няколко поредни 
месеца в годината повишава риска от 
възникване на масови горски и пол-
ски пожари. 

в резултат на продължително засуша-
ване през летните и есенните месеци 
е възможно възникването на пожари 
в общините на територията, на кои-
то са разположени значителни горски 
масиви. Практиката през годините по-
казва, че обикновено в прилежащите 
територии на по-малките и отдале-
чени от областния център населени 
места възникват и се развиват най-
сложните и големи горски пожари, за 
ликвидирането на които се изискват 
значителни сили и средства, което от 
своя страна рефлектира неблагопри-
ятно върху параметрите на пожара и 
последиците от неговото развитие. 
Характерно за тези пожари е бързото 
им разрастване и разпростиране на 
големи площи с образуване на нови 
огнища, поради което възниква опас-
ност за живота и здравето на населе-
нието в прилежащите райони, за рас-
тителния и животинския свят. а също 
така могат да бъдат нанесени значи-
телни материални щети, придружени 
с възможно замърсяване на околната 
среда.

анаЛиЗ и оЦенка на риска 
от въЗникване на горски 
ПоЖари

Пожари могат да възникнат в обекти 
на горското и селското стопанство. 
възникнали в малки мащаби имат ло-
кален характер. неовладени своевре-
менно, локалните пожари могат да 
прераснат в големи и да придобият 
характер на масови. 

от горските пожари могат да се по-
лучат значителни материални и еко-
логични щети със загуба на горски 
фонд. възникнали върху терени, въз-
препятстващи тяхното своевременно 
овладяване и ликвидиране, горските 
пожари могат да прераснат в масови. 
сам по себе си такъв пожар не може 
да се разглежда като вид „бедствие", 
но възникнал върху труднодостъпни 
или изолирани полупланински или 
планински местности и съпроводен 
от неблагоприятни метеорологични 
условия - силен вятър и продължи-
телно засушаване, разраствайки се, 
може да обхване обширни територии 
и да придобие мащаби, които да го 
класифицират като „природно бед-
ствие".

горските пожари могат да се класи-
фицират в три групи - надземни или 
низови пожари, върхови или коронни 
и подземни или почвени. всеки по-
жар от първите две групи може да се 
определи с две форми - устойчив и 
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опасността от горски пожари е осо-
бено голяма в непочистените сечи-
ща!!! развитието на пожари в горите 
зависи от редица условия: големина-
та на горските масиви, характера на 
горската растителност и релефа на 
терена.

Характерът на повърхността на тере-
на оказва влияние върху разпростра-
нението и силата на горските пожа-
ри. от подножието на планината към 
върха пожарите се разпространяват 
много по-бързо, отколкото в обратна 
посока!!!

По пресечен терен пожарът се раз-
пространява по-бързо, отколкото по 
равен, защото в пресечения терен 
огънят се движи с прескачане!!! ни-
ско по склоновете на планината и на 
планинските възвишения пожарите 
при тихо време се разпространяват 
бавно!

През деня между 11 и 16 часа пожарът 
развива по-голяма скорост, отколко-
то сутрешните и вечерните часове. 
През нощта пожарите обикновено не 
се разрастват.

конкретни деЙствия За 
Ликвидиране на горски 
ПоЖари

При разузнаването е необходимо да 
се установи: 

	видът, скоростта на разпростра-
нение и формата на площта на по-
жара;

	най–опасните направления на раз-

пространение на фронта и флан-
говете на пожара; 

	релефът на местността; 

	опасността за населени места и 
отделни постройки; 

	наличие на естествени препят-
ствия пред фронта на пожара; 

	наличие на далекопроводи, про-
секи и вид на насажденията пред 
фронта и по фланговете на пожа-
ра; 

	наличие на естествени водоизточ-
ници, път до тях и възможност за 
ползването им; 

	условия за създаване на опорни 
полоси за пускането на насрещен 
огън; 

	количество и вид на силите, които 
могат да се използват за гасене;

	безопасни места за базово съсре-
доточаване на техниката; 

	наличие на участъци, които могат 
да ускорят скоростта на разпрос-
транение на пожара.

За въвеждане на силите и средствата 
могат да се използват следните ос-
новни способи: 

	едновременно въвеждане на си-
лите и средствата по целия пе-
риметър на пожара – използва се 
при гасенето на слаби и средни 
наземни пожари, когато силите и 
средствата са достатъчни;
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	въвеждане на силите и сред-
ствата по фронта на пожара с по-
следователно придвижване към 
фланговете, а след това в тила на 
пожара – използва се при недос-
татъчно сили и средства, когато е 
необходимо бързо да се спре дви-
жението на огъня;

	въвеждане на силите и средства-
та в тила на пожара с последова-
телно придвижване по флангове-
те – използва се при силни назем-
ни пожари, когато пред фронта на 
пожара има сигурна преграда.

При необходимост пожарът да се ло-
кализира се създават просеки с помо-
щта на механизирана техника и дър-
ворезачки. Широчината на просеката 
трябва да бъде не по-малка от два 
пъти височината на съседните дърве-
та. При рязането дърветата не се съ-
барят перпендикулярно на просеката, 
за да не се прехвърли горенето през 
тях зад нея. 

един от най-ефективните начини за 
борба със силните горски пожари е 
използването на насрещен огън!

При подготовка за пускане на насре-
щен огън е необходимо да се:

	разузнае местността; 

	избере трасе за опорна полоса;

	избере трасе за движение на на-
срещен огън; 

	подготви опорната полоса; 

	подготви личния състав, който ще 

извърши запалването на насрещ-
ния огън. 

За опорна полоса могат да се използ-
ват естествени (реки) и изкуствени 
(пътища) прегради. Целесъобразно 
е насрещният огън да се пуска късно 
вечер или рано сутрин.

За да се спре разпространението на 
големи горски пожари, се използва 
и летателна техника – хеликоптери и 
самолети. с тяхна помощ пред фрон-
та на пожара се създава достатъчно 
широка ивица от обработена вода с 
растителност, така че скоростта на 
разпространение на пожара да бъде 
в голяма степен намалена или даже 
спряна. след това е задължително 
фронтът на пожара да се обхожда от 
подразделенията за окончателно из-
гасяване.

гасителните вещества от хеликоптер 
се подават на разстояние 50 – 70 ме-
тра успоредно пред фронта на пожа-
ра. не се допуска прелитане на лета-
телни средства над самия фронт на 
горския пожар, тъй като съществува 
опасност от попадането им във въз-
душни вихри от горещ въздух с малка 
плътност.

При гасене на горски пожари не се 
разрешава: 

	преминаване в дълбочина зад 
фронта на пожара; 

	оставане между фронта на пожа-
ра и насрещния огън; 

	да не се напуска участъкът и пози-
цията без разрешение от ръководи-
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теля на групата, освен в случаите 
на изгаряния, нараняване или пря-
ка опасност за здравето и живота; 

	оставяне без наблюдение пред 
фронта на пожара на противопо-
жарния автомобил и друга тех-
ника.

За навременно откриване на палежи-
те и пожарите, както и за определя-
не на техния размер и местонахож-
дение, се използват наблюдателни 
кули, разположени по високите места 
в горските райони. в област видин е 
разположена само една стационарна 
пожарна наблюдателна кула, намира-
ща се на територията на община гра-
мада, като същата е предназначена за 
пожаронаблюдатели. към настоящия 
момент тече изграждането на още 
две наблюдателни кули за общините 
Чупрене и ружинци, които ще бъдат 
оборудвани с термовизионни камери 
и ще предават информацията за въз-
никналите пожари в общинските цен-
трове в реално време.

За ограничаване на мащабите на въз-
никнали горски и полски пожари се 
изграждат следните съоръжения:

	Минерализовани ивици (с ширина 
3 - 5 м);

	Лесокултурни прегради (пътища с 
ширина 5 - 10 м);

	Противопожарни депа с оборудва-
не за гасене на горски пожари.

с разработването на план за действие 
при горски пожари се цели създава-
не на необходимата организация за 
предприемане на мерки за защита на 

живота и здравето на хората, на окол-
ната среда и набелязване на необхо-
димите действия на органите за уп-
равление и силите за реагиране при 
кризи, предизвикани от пожари. 

Мерки За Предотвратяване 
и ограниЧаване на 
ПосЛедствията от горските 
ПоЖари

1. Превантивни дейности за снижава-
не на риска от възникване на горски 
пожари: 

	Установяване на степента на по-
жарен риск в регионална дирек-
ция по горите (рдг) и държавните 
горски стопанства;

	разработване и изпълнение на 
програми за намаляване на риска 
от пожари в горския фонд и го-
дишни планове за защита на гор-
ските територии от пожари;

	Поддържане на оперативна връзка 
между органите на рдПбЗн, рдг и 
държавните горски стопанства за 
организиране на превенцията по 
недопускане възникването на по-
жари и планиране на съвместните 
действия по тяхното ограничава-
не и ликвидиране;

	Повишаване на противопожарната 
култура на хората в населените 
места в близост до горските те-
ритории с цел бързо установяване 
на възникналите пожари, ограни-
чаване на разпространението им 
и успешното им гасене; 
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	изготвяне на указания - правила 
за поведение и действия на насе-
лението при пожар с цел излъчва-
нето им по средствата за масово 
осведомяване, а при необходи-
мост и с подвижни оповестителни 
системи, монтирани на МПс.

2. основни дейности за ограничава-
не развитието на горските и полските 
пожари:

	реализация на подходящи техни-
чески, лесоустройствени и орга-
низационни мероприятия в зави-
симост от степента на пожарен 
риск (изграждане на бариерни и 
лесокултурни прегради, минера-
лизовани ивици, пожарозащитни 
пояси, санитарни ивици, констру-
иране на пътища за движение 
на противопожарни автомобили, 
организиране на наблюдателни 
пунктове, отстраняване на oтпа-
дъците след сечите, поставяне на 
табели с противопожарно съдър-
жание);

	назначаване на пожаронаблюда-
тели за навременно оповестява-
не при възникване на масови гор-
ски и полски пожари, изграждане 
и поддържане на наблюдателни 
кули, противопожарни депа и 
табла;

	изграждане на доброволни фор-
мирования по общини и специ-
ализирани групи от служители и 
работници от държавните горски 
стопанства за действия при гасе-
не на пожар в горските терито-
рии;

	създаване на организация за ма-
сово участие на сили и средства 
за гасене на горски и полски по-
жари;

	обучение на органите за управле-
ние и силите за реагиране;

	Провеждане на учения за отработ-
ване на взаимодействието между 
органите за управление, силите 
за реагиране и населението при 
хипотетични пожари с цел нама-
ляване на времето за регистрация 
на събитието, време на оповестя-
ване в оперативния сентър, вре-
ме на оповестяване на частите на 
есс, време за реагиране и обра-
тна връзка;

	актуализация на телефонния ука-
зател на ведомствата със задачи 
по защитата при пожари.

Мерки За оПеративна 
Защита на насеЛението  
При горски ПоЖари

на територията на областите видин 
и Монтана е възможно възникване 
на пожари в горския фонд, засяга-
що големи площи с унищожаване на 
растителността и създаване на непо-
средствена опасност от опожаряване 
на поземлен фонд, населени места и 
електропроводи. като изключително 
пожароопасни се определят лесопар-
ковете и горските масиви с преобла-
даващи иглолистни дървета.

През пожароопасния сезон, от ме-
сец април до месец октомври, силно 
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се увеличава опасността от горски 
пожари и поради сухата тревна рас-
тителност и натрупаните слоеве от 
изсъхнали листа в горите, както и от 
безконтролното опожаряване на зе-
меделските земи.

щабовете за изпълнение на плана за 
защита при бедствия в областта и за-
сегнатите общини, както и основни-
те съставни части на есс, създават 
предварително организация за свое-
временно изпращане на сили и сред-
ства за провеждане в кратки срокове 
на пожарогасителни и спасителни 
дейности в районите на възникналия 
пожар.

основните дейности по оперативна 
защита при горски пожари включват:

	Поддържане на непрекъснато 
оперативно дежурство в опера-
тивния център, областната ад-
министрация, общините и фор-
мированията на юридическите и 
физическите лица за осигуряване 
на навременно предупреждение 
и оповестяване;

	осигуряване и поддържане в по-
стоянна готовност на комуника-
ционно-информационната систе-
ма, както и наблюдение, анализ и 
оценка на обстановката;

	определяне на задълженията и 
отговорностите на всеки от учас-
тниците в спасителните дейности 
и ликвидирането на последствия-
та от пожари, както и при възста-
новяване на нормалния ритъм на 
живот;

	своевременно оповестяване на 

населението, органите за упра-
вление и силите, необходими за 
провеждане на неотложни ава-
рийно-възстановителни работи 
при възникване на масови горски 
пожари;

	оказване на помощ на населени-
ето, попаднало в района на масо-
вия пожар.

Първоначалните конкретни действия 
от страна на дежурните екипи на рд-
ПбЗн се насочат към провеждане на 
бързи пожарогасителни, спасителни 
и неотложни аварийно-възстанови-
телни работи за спасяване на хора и 
животни, запазване на материални 
и културни ценности. спасителните 
операции да започнат с включване на 
сили и средства на районните служби 
за пожарна безопасност и защита на 
населението в областта, с привлича-
нето на допълнителни сили и сред-
ства на общината, дгс и основните 
съставни части на единната спаси-
телна система съгласно плановете им 
за взаимодействие с рдПбЗн.

ред За оПеративно 
вЗаиМодеЙствие МеЖдУ 
съставните Части на 
единната сПаситеЛна 
систеМа

ръководството и организацията на 
действията на органите за защита при 
бедствия се осъществява от:

	щаб за изпълнение на областния 
план за защита при бедствия – за 
планиране на мероприятията по 
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защитата на населението и за на-
белязване на конкретни дейности 
за изпълнение от държавните ве-
домства;

	оперативен център на рдПбЗн – за 
обмен на информацията между 
ведомствата и привличане на до-
пълнителни сили и средства;

	ръководител на операция – за не-
посредственото ръководство на 
спасителните и аварийно-възста-
новителните работи в района на 
пожара.

състав на наЛиЧните 
сиЛи и средства на 
основните съставни Части 
на единната сПаситеЛна 
систеМа (есс), които 
неЗабавно ще бъдат 
вкЛЮЧени в неотЛоЖните 
авариЙно–въЗстановитеЛни 
работи сЛед ПоЛУЧаване 
на съобщението За 
въЗникнаЛа бедствена 
ситУаЦия в реЗУЛтат на 
гоЛяМ горски ПоЖар

	регионална дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населе-
нието“;

	областна дирекция на Мвр;

	Центрове за спешна медицинска 
помощ.

По решение на щаба за изпълнение 
на областния план за защита при бед-
ствия в област видин за провеждане 
на неотложни аварийно-възстанови-
телни работи могат да се привличат 
сили и средства и от други министер-
ства, фирми и ведомства.

По искане на ръководителя на опера-
цията или по решение на щаба в по-
жарогасителните действия могат да 
бъдат включени и формирования на 
Министерството на отбраната, които 
да извършват гасене под прякото ръ-
ководство на служители от гдПбЗн, 
както и да създават просеки и мине-
рализовани ивици със специализира-
на техника.

ред За УведоМяване 
на органите на 
иЗПъЛнитеЛната вЛаст и 
сиЛите За реагиране При 
оПасност иЛи въЗникване 
на горски ПоЖари

Уведомяването на органите на из-
пълнителната власт в област видин 
при опасност или при възникване на 
масови горски пожари се извършва 
от оперативния център на рдПбЗн – 
видин. 
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деЙствия на сиЛите и средствата  
При наводнение 

жи, по-рядко комбинирано с бързо 
снеготопене. 

съществуват и други причини, които 
способстват за тяхното появяване и 
неблагоприятно протичане, като ле-
доход, временно задръстване на тес-
ни места с влачени материали и др. 
след продължителен обилен дъжд 
падналите водни маси не могат да 
се поемат от дъждоприемните отто-
ци. съществуващите отводнителни и 
охранителни канали в отделните ра-
йони на общината и наличните сухи 
дерета са предназначени за приема-
не на по-умерени количества повърх-
ностни води и ги поемат, ако същите 
са насочени в техните корита. Много 
често пълноводните потоци от интен-
зивни дъждове се насочват по ули-
ците, препълват канализацията за 
повърхностни води и водата излиза 
над нивото на бордюрите. в такива 
случаи е възможно наводняване на 
отделни райони от територията на 
района. При такива обстоятелства се 
наводняват приземните етажи, вода 
нахлува в мазета, сутерени и др. по-
мещения, явяващи се под нивото на 
уличните платна. 

Често пъти буйните водни потоци раз-
рушават пътните и тротоарни платна, 
повдигат и изнасят асфалтовите и 
тротоарни настилки, извличат земни 
маси и с кал, тиня, инертни матери-
али, строителни и битови отпадъци 
допълнително запушват канализаци-
онната мрежа за повърхностни води. 

анаЛиЗ и оЦенка на риска 
от наводнения 

наводнението e природнo явлениe, 
коeто не може да бъде предотврате-
но. Представлява временно заливане 
с вода на значителна част от сушата с 
нанасяне на тежки поражения и раз-
рушаване на жилища, стопански по-
стройки, пътища и мостове и не ряд-
ко свързано с човешки жертви. 

някои човешки дейности като нара-
стването на населените места и сто-
панските активи в заливните равни-
ни, както и намаляването на естест-
вената способност на почвата да зa-
държа вода, породено от използване-
то на земята и промяната на климата, 
са основен фактор за увеличаване на 
вероятността от наводнения и небла-
гоприятните последици от тях. 

1. в зависимост от причините, кои-
то ги предизвикват, наводненията 
Могат да се кЛасиФиЦират като: 

1.1. наводнения, предизвикани от па-
дане на обилни, валежи – над 30 л/кв. 
м, или при интензивно топене на сне-
говете - този вид наводнения са най-
големите по мащаб, катастрофалност 
и трудно възстановими последици. 
дължат се на временно излизане на 
реките извън коритата поради раз-
лични причини. най-често това се 
дължи на бързо формиране на голям 
отток в по-горе лежащата водосборна 
област вследствие интензивни вале-
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Затлачват се кюнетата на дерета и 
канали и се заприщват водостоците, 
при което се затруднява отвеждането 
на водата и тя излиза извън корита-
та и наводнява ниските територии на 
града. наводнения от този характер 
може да се случат през пролетта и ес-
ента, когато от листопада се запушат 
повечето от водосборните шахти и от-
тоци и дъждовната вода не може да 
се поеме от канализационната систе-
ма. в такива случаи е възможно наво-
дняването на някои от автомобилните 
и пешеходни подлези, което води до 
блокиране на транспорта, автомобил-
ни задръствания от загаснали автомо-
били. водните потоци изнасят земни 
маси и др. инертни материали по пъ-
тищата, което затруднява или напъл-
но възпрепятства движението и бло-
кира трафика от превозни средства. 

наводненията от речни разливи в 
урбанизираните територии нанасят 
щети на най-близко разположените 
поземлени имоти, сгради и инфра-
структура, а в извънурбанизираните 
територии - на селскостопанска про-
дукция, преносни мрежи на комунал-
ните предприятия и др. обекти. 

1.2. наводнение по техногенни при-
чини – разрушаване на язовирни сте-
ни, диги или други хидротехнически 
съоръжения, стеснени и с намалена 
проводимост, затлачeни речни русла, 
дерета и канали, или препълване на 
канализационната мрежа за повърх-
ностни води. 

това са наводнения, които, както бе 
споменато по-горе, се причиняват от 
неправилно управление на водохра-
нилища (язовирен тип), тежки аварии 
с големи хидротехнически съоръже-

ния (язовирни стени, големи тръбо-
проводи на веЦ или Пс, дневни или 
седмични изравнители и др.) поради 
занемарена поддръжка, диверсионни 
или военни действия. в нормална об-
становка тези наводнения са напълно 
предотвратими, поради което не мо-
гат да бъдат отнесени към природни-
те рискове. 

наводненията, причинени от естест-
вени високи води, преливащи през 
язовирните стени, не трябва да се 
третират като изкуствени наводне-
ния, както това често и съвършено 
неправилно се тиражира сред об-
ществеността. основанията за това са 
следните: 

	естествената висока вълна пре-
минава надолу по течението на 
реката независимо от това дали 
среща на пътя си язовир или не;

	повечето язовирни стени нямат 
клапи върху преливниците и не 
могат да регулират преливния 
процес. През преливника мина-
ва водно количество, което е по-
малко от постъпилата в язовира 
висока вълна; 

	преливащото през стената водно 
количество е винаги по-малко, 
отколкото би било то, ако нямаше 
язовир;

	хидравличният капацитет на ос-
новния изпускател на стената е 
за водно количество, което е по-
малко от преливащото през пре-
ливника.

в раздела за наводнения по изкуст-
вени причини става дума за съвсем 
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други явления, които накратко са 
разгледани по-долу. наводненията 
поради неправилно управление са 
действително възможни. тяхното не-
правилно или злонамерено управле-
ние може да доведе до изкуствени 
наводнения в неподдържан подязови-
рен речен участък дори през най-су-
хите периоди на годината. неправил-
на маневра с тези съоръжения (което 
по принцип се изключва от правилата 
за тяхното управление) може да при-
чини внезапно наводнение в подязо-
вирния речен участък. По-вероятна 
причина е настъпване на авария при 
маневрирането с тях, което може да 
доведе до същия резултат. 

наводнение по изкуствени причини 
може да се получи и при лошо под-
държано или неподдържано речно 
корито след язовирната стена, което 
по естествен път се превръща в гора 
поради преминаващи минимални во-
дни количества през реката. след 
язовира в нея липсва пролетното пъл-
новодие, което по естествен път я по-
чиства от растителните видове. 

Причина за изкуствено наводнение 
може да бъде авария с частична по-
вреда (свличане или пробив) в язо-
вирната стена. най-тежката форма 
на такова наводнение, която носи ха-
рактер на почти теоретична хипотеза, 
е внезапното разрушаване на цялата 
язовирна стена. в световната практика 
са известни много катастрофи с язо-
вирни стени, но случаите с внезапно 
разрушаване на цялата стена са пре-
небрежимо малко. без да се коменти-
ра незначителната вероятност за така-
ва катастрофа, тя трябва да има място 
в плановете за защита от наводнения 
в районите на общината заедно с ос-

таналите по-реалистични варианти с 
частично разрушение на стената. 

възможните наводнения от разкъсва-
не на големи напорни тръбопроводи 
трябва да се изследват във връзка с 
наличието на обекти, разположени 
близко под тях. това са наводнения 
от локален характер, защото макси-
малните водни количества са силно 
ограничени от пропускателната ха-
рактеристика на тръбите, а захранва-
нето им с вода обикновено е с незна-
чителен капацитет. 

2. основни ПриЧини За наводне-
нията 

Предпоставки за образуване на на-
воднения са: 

	интензивни валежи;

	недостатъчната оразмерителна 
пропускателна способност на реч-
ните корита, канали и др.;

	несъответствие и необвързване 
на нормите за проектиране на ин-
фраструктурни обекти с оглед на 
предпазване от наводнения; 

	неподдържането на речните рус-
ла извън населените места и в 
най-голяма степен в некоригира-
ните участъци; 

	застрояването на част от разлива-
емите тераси на реките - натруп-
ването на отпадъци в границите 
на населените места; 

	мостове, пасарелки и други съ-
оръжения над реките с недоста-
тъчна проводимост. 
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Мерки За Предотвратяване 
иЛи наМаЛяване на риска 
и ПосЛедствията от 
наводнения 

1. Мерки За наМаЛяване на риска 
от наводнения 

	изграждане и поддържане на диги 
и други защитни хидротехнически 
съоръжения;

	Подсигуряване проводимостта на 
речните корита; 

	Почистване на отложените наноси 
по бермите или кюнето; 

	Защита на бреговете от ерозия, 
причинена от вълнови въздейст-
вия; 

	създаване на групи за наблюде-
ние нивата на реките и сигнализа-
ция на гдПбЗн-Мвр; 

	отваряне или затваряне на саваци 
и други хидротехнически съоръ-
жения; 

	изграждане на отводнителни ка-
нали.

2. с ЦеЛ ПревенЦия от 
наводнения се Забранява: 

	нарушаване естественото състоя-
ние на речните корита, брегове и 
крайбрежните заливаеми ивици; 

	намаляване проводимостта на 
речните корита, в т.ч. светлите 
отвори на мостовете чрез баражи 
и прагове;

	изхвърлянето на скални маси, 
битови и промишлени отпадъци 
в речните корита и заливаемите 
ивици;

	извършването на строителни дей-
ности над покритите речни учас-
тъци;

	складирането или съхраняването 
на материали, които в значителна 
степен биха увеличили разруши-
телната сила на високата вълна;

	движението на превозни средства 
и добитък по дигите; 

	извършването на всякакви интер-
венции по дигите или в близост до 
тях, водещи до нарушаването на 
целостта и нормалното им функ-
циониране;

	реализирането на заграждения 
или депониране на земни маси и 
отпадъци, ограничаващи достъп 
до защитните диги и/или хидро-
технически съоръжения;

	Поставяне на стълбове и знаци по 
дигите;

	Засаждане на дървета и храсти на 
дигите или в непосредствена бли-
зост до тях. 

* При опасност от наводнение, причи-
нено от преминаване на големи водни 
количества вследствие на непред-
видими обстоятелства, съответният 
водоползвател е длъжен да извърши 
необходимите укрепителни работи и 
защитни мероприятия по бреговете 
на водните обекти. 
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3. основни ЗадаЧи 
неПосредствено Преди 
наводнение 

	наблюдение на водното ниво и 
оценка на състоянието на хидро-
техническите съоръжения;

	отваряне или затваряне на изпус-
катели, саваци и др.;

	отстраняване на подприщвания 
на водни течения; 

	Прокопаване на водоотвеждащи 
канали;

	координиране и участие в над-
граждане на съществуващите 
диги;

	надграждане на съществуващите 
диги и/или изграждане на вре-
менни такива с модулни елементи 
– тип „дига“, нареждане на чува-
ли с инертни материали и т.н.; 

	евакуиране на опасни вещества, 
източници на йонизиращи лъче-
ния, потенциални източници на 
биологично замърсяване, нами-
ращи се в заливните зони, които 
биха предизвикали поражение 
върху хората и/или замърсяване 
на околната среда; 

	При необходимост подпомагане 
устройването на лагери за вре-
менно настаняване на застраше-
ното население. 

4. деЙности По вреМе на 
наводнение 

	създаване на организация за сво-

евременно оповестяване на насе-
лението, органите за управление 
на застрашените райони, силите и 
средствата за провеждане на спа-
сителни и неотложно аварийно-
възстановителни работи;

	разузнаване района на заливните 
територии и обектите, където има 
вероятност да се намират хора в 
беда;

	създаване на организация за не-
забавно извеждане, оказване на 
медицинска помощ и изхранване 
на пострадалото население; 

	Устройване на полеви лагери за 
временно настаняване на застра-
шеното население; 

	огледи на подстъпите към навод-
нените райони; 

	намиране на начини за достъп до 
населените места с нарушена или 
наводнена инфраструктура; 

	извеждане на животни и изнасяне 
на движими културни ценности от 
засегнатите райони; 

	извършване на оглед на местата 
за съхранение на опасни веще-
ства, останали под вода, за огра-
ничаване (предотвратяване) на 
по-големи щети или замърсява-
ния; 

	Поддържане на реда и сигурнос-
тта на населението, както и опаз-
ване на държавното и личното 
имущество на гражданите; 
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	Подготовка на сградите за вре-
менно настаняване на извеждано-
то население; 

	изпълняване на други дейности в 
зависимост от конкретната ситуа-
ция.

5. деЙности сЛед наводнението 

	издирване и извеждане на хора, 
намиращи се на труднодостъпни 
места, чието евакуиране е било 
силно ограничено по време на на-
воднението; 

	издирване на изчезнали хора; 

	изваждане на загинали хора и жи-
вотни; 

	отводняване на сгради и др.; 

	Подпомагане разчистването на за-
сегнатите пътища със специали-
зирана техника; 

	Провеждане на дератизация в 
жилищните райони и зелените 
площи. 

Мерки За Защита на 
насеЛението 

ще се спрем на мерките за защита 
на живота и здравето на хората и на 
околната среда при възникване на на-
воднения от река дунав в участъка й 
покрай област видин. същите се про-
веждат съгласно предварително при-
етия оперативен план за провеждане 
на високите води на река дунав, кой-
то се разработва от „напоителни сис-

теми“ еад – клон видин, и след съ-
гласуване от областния управител се 
изпраща за сведение и изпълнение на 
кметовете на общините брегово, ново 
село, димово и видин, разположени 
по поречието на река дунав. Подобен 
план има и в област Монтана, където 
само цифрите са различни.

Мерките за защита на населението от 
река дунав се определят от нивото 
на реката при рейката на град видин, 
чиято нула е с надморска височина 
24,811 метра, и са разпределени на 
три етапа:

І етаП – „ПовиШено вниМание“ – 
при ниво на реката от 750 см до 850 
см при рейката на град видин

При този етап дейностите се ръково-
дят и изпълняват изцяло от щатния 
персонал на „напоителни системи“ 
еад – клон видин, и се заключават в:

	ежедневно наблюдение на състо-
янието на дигите и корекциите на 
вливащите се в река дунав реки;

	чрез наличните помпени станции 
се извършва отводняване на ни-
ските участъци, разположени в 
близост до защитните диги;

	въвежда се денонощно дежурство 
в помпените станции.

ІІ етаП – „денонощно деЖУрство“ 
– при ниво на реката от 850 см до 930 
см при рейката на град видин

При този етап дейностите се ръково-
дят и изпълняват от „напоителни сис-
теми“ еад – клон видин, и придадени 
хора от застрашените кметства, из-



78

Проект  общностен отПор на бедствени събития (CODE)  ●  сборник МатериаЛи

пълняващи дейности по наблюдение 
на защитните диги и евентуално из-
пълнение на допълнително възникна-
ли задачи. 

изграждат се групи за наблюдение и 
аварийни групи във всички села око-
ло река дунав и каналите, които са 
свързани с него.

извършват се допълнително и след-
ните мероприятия:

1. ежедневно се получава от дирек-
тора на хидротехническо съоръ-
жение „Железни врати“ инфор-
мация и прогноза за изпусканите 
през следващите 24 часа водни 
количества и се съобщава на кме-
товете на общините видин, брего-
во, ново село и брегово и на упра-
вителя на „напоителни системи“ 
еад – видин.

2. Поставят се допълнителни рейки 
за отчитане на нивото на реката 
при помпените станции и канто-
ните на „напоителни системи“ 
еад – видин.

3. При ниво на река дунав при рей-
ката на град видин 840 см дирек-
торът на областно пътно упра-
вление съвместно с директора на 
рдвр – видин, затварят за движе-
ние пътя видин – софия в учас-
тъка гр. дунавци – с. арчар, като 
автомобилният трафик се насочва 
по обходен маршрут през град ди-
мово.

ІІІ етаП – „иЗвънредно ПоЛоЖе-
ние“ – при ниво на реката над 930 см 
при рейката на град видин

При този етап мероприятията се ръко-
водят от Председателите на Постоян-
ните областна и общински комисии за 
защита на населението при бедствия, 
аварии и катастрофи в общините ви-
дин, брегово, ново село и димово и 
се обявява бедствено положение в 
същите със заповед на областния уп-
равител на област видин. Мероприя-
тията се заключават в:

1. Продължаване на наблюдение-
то на дигите от наблюдателите и 
щатните служители на „напоител-
ни системи“ еад – видин.

2. на управителя на „напоителни 
системи“ еад – видин, се предос-
тавя допълнителна техника, която 
по негово решение се разпределя 
по помпените станции и кантоните.

3. рдПбЗн – видин, осигурява на 
„напоителни системи“ еад – ви-
дин, 10 000 броя чували за из-
граждане на временни насипи и 
усилване на дигите.

4. щабът за изпълнение на плана за 
защита при бедствия на община 
видин организира изграждането 
на временната дига пред „теле-
граф капия“ с дължина 40 метра 
и височина 1,2 метра.

5. При опасност от наводнение по 
решение на Председателите на 
щабовете за изпълнение на пла-
новете за защита при бедствия на 
общините видин, димово, ново 
село се извършва извеждане на 
населението от застрашените от 
наводнение зони по маршрути и 
населени места по определени в 
плана маршрути.
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населението от заливната зона се 
извежда с 11 900 броя автомобили и 
пеша.

По-голямата част от сградния фонд 
в град видин е достатъчно стабилен 
и няма да получи нарушение на кон-
струкцията при наводнение, поради 
което живеещите по високите етажи 
след трети етаж няма да пострадат. 
но това ще наложи извеждането им с 
плавателни средства.

общо около 76 000 души подлежат 
на извеждане от застрашените райо-
ни от заливната зона на река дунав и 
язовирите. 

Мерките за защита на живота и здра-
вето на хората и на околната среда 
при възникване на наводнения от по-
тенциално опасните язовири се про-
веждат съгласно предварително при-
етия оперативен план за безопасно 
провеждане на високите води през 
язовирите и реките при снеготопене 
и проливни дъждове, който се разра-
ботва от „напоителни системи“ еад 
– клон видин, и след съгласуване от 
областния управител се изпраща за 
сведение и изпълнение на кметовете 
на общините белоградчик, бойница, 
брегово, видин, димово, кула, Мак-
реш, ружинци и Чупрене, на чиято те-
ритория са разположени язовирите. 

отделно за всеки потенциално опасен 
язовир се разработва авариен план от 
собственика или наемателя. 

в населените места, разположени в 
заливната зона на потенциално опас-
ните язовири, се разработват аварий-
ни планове за защита на населението.

Мероприятията по защитата на насе-
лението от заливната зона на язови-
рите се разделят на три етапа, както 
следва:

І етаП – „ПовиШено вниМание“ – 
специалисти от „напоителни систе-
ми“ еад – видин, и собствениците на 
язовири извършват следните меро-
приятия:

	десетдневни визуални наблюде-
ния на пиезометрите и за наличие 
на филтрация;

	в големите язовири се поддържа 
ограничителна кота на водното 
ниво. 

в останалите потенциално опасни 
язовири се определят пределни нива 
на завиряване от комисия, назначена 
със заповед на областния управител 
на област видин.

ІІ етаП – „денонощно деЖУрство“ 
– въвежда се от собственика на язо-
вира при проливни дъждове и бър-
зо повишаване на водното ниво. При 
този етап се изпълняват следните ме-
роприятия:

	ежедневно се следят пиезометри-
те и се следи за наличие на фил-
трация;

	при преминаване на пределните 
нива на завиряване започва кон-
тролирано източване на язовира, 
като собственикът на язовира из-
вършва и наблюдение на речното 
корито, по което се източва язо-
вирът, както и на населените мес-
та, разположени по същото;
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	предварително се уведомяват 
кметовете на населените места и 
на общините за предстоящото из-
точване, както и за количествата 
на изпускана вода.

ІІІ етаП – „иЗвънредно ПоЛоЖе-
ние“ – въвежда се при интензивни ва-
лежи и бързо покачване на кота водно 
ниво над кота преливно ниво. тогава 
започва контролирано изпускане на 
водата от язовира през основния из-
пускател и неконтролируемо изпуска-
не през преливника. При този етап се 
изпълняват следните мероприятия:

	собственикът на язовира уведо-
мява кметовете на общини и кме-
товете на населените места за по-
ложението;

	привеждат се в готовност ава-
рийните групи и предвидената по 
план техника за действие при въз-
никналата ситуация;

	кметовете на общини и кметовете 
на населените места от заливна-
та зона изпълняват мероприятия 
по оповестяване на населението и 
извеждането му от застрашените 
зони, залегнали в плановете им;

	кметовете на общини и областно 
пътно управление – видин, из-
вършват непрекъснато наблюде-
ние на мостовете по общинската 
и републиканската пътна мрежа, 
застрашени от повреди или разру-
шаване;

	изпълняват се мероприятия по 
осигуряване на изведеното от 
заливната зона население с под-

слон, вода, храна и медицинска 
помощ.

Мерките за защита на живота и здра-
вето на хората и на околната среда 
при възникване на наводнения при 
проливни дъждове и обилно снегото-
пене и от задръстени речни русла се 
заключават в:

	извеждане на населението и при 
възможност домашните животни 
от застрашените райони съгласно 
плановете на кметствата и общи-
ните;

	вземане на мерки за отстранява-
не на задръстванията по речните 
русла и на мостовите отвори;

	кметовете на общини и областно 
пътно управление – видин, из-
вършват непрекъснато наблюде-
ние на мостовете по общинската 
и републиканската пътна мрежа, 
застрашени от повреди или разру-
шаване;

	изпълняват се мероприятия по 
осигуряване на изведеното от 
заливната зона население с под-
слон, вода, храна и медицинска 
помощ.

Предвидени сиЛи и 
средства За ПровеЖдане на 
сПаситеЛни и неотЛоЖни 
авариЙно-сПаситеЛни 
работи

Предвидените сили и средства за 
провеждане на спасителни и неот-
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ложни аварийно-възстановителни ра-
боти при наводнения за всяко ведом-
ство се определят от възможностите 
на съответното ведомство (организа-
ция), както и от задачите, които из-
пълняват.

За действие при наводнения ежегод-
но се определя групировка от сили и 
средства, които са неразделна част 
от оперативния план. 
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деЙствия на сиЛите и средствата  
При ЗеМетресения

	недостатъчни възможности на 
науката да предлага високоефек-
тивни решения за намаляване на 
последствията чрез предсказване 
на земетресенията и характерис-
тиките на очакваните силни земе-
тръсни въздействия и да предла-
га абсолютно сигурни методи за 
обезпечаване на строителството. 

Земетресенията на Земята не са раз-
пределени равномерно и случайно по 
цялата й повърхност. те са концен-
трирани в сеизмични пояси, които 
съвпадат със зоните на контакт и на 
относителни движения между голе-
мите литосферни плочи. българия се 
намира в източната част на балкан-
ския полуостров, който е най-активни-
ят за европа възел от алпо-Хималай-
ския пояс. Земетръсната обстановка 
на балканите има своя специфика. 
основната част от земетресенията 
са плитки с огнища на дълбочина до 
60 km (в земната кора), което силно 
увеличава ефектите върху земната 
повърхност. При висока гъстота на 
населението и голяма плътност на за-
строяването този факт означава зна-
чителни последствия даже от сравни-
телно слаби земетресения. 

територията на българия е характер-
на с висока сеизмична активност и е 
сред класифицираните като „втори 
ранг земетръсно-опасни участъци“ по 
Земята. тази територия попада под 
въздействието както на вътрешни, 
така и на външни за страната сеизмо-

разрушителният ефект от земетресе-
нията се дължи на процесите, проти-
чащи на земната повърхност в райо-
на на епицентъра. Земетресението е 
комплексна катастрофа. освен пре-
ките поражения - разрушения и из-
менения в релефа, не по-малко са и 
вторичните отрицателни ефекти, съ-
пътстващи земния трус или получени 
като негово следствие. това са: по-
жари и взривове вследствие повреди 
в електрозахранващи и газозахран-
ващи инсталации; наводнения вслед-
ствие на разрушаване на язовирни 
стени и други хидротехнически съ-
оръжения; епидемии, причинени от 
нарушения във водоснабдяването и 
канализацията; радиационна опас-
ност при разрушаване в ядрено-енер-
гийни обекти и др.

в сеизмично активните райони на 
планетата, включително и в бълга-
рия, земетресенията се явяват като 
най-катастрофални сред природните 
бедствия. наблюдава се тенденция за 
увеличаване на щетите от земетресе-
нията, която се дължи на три главни 
фактора: 

	голям ръст на човешките и мате-
риалните ресурси в силно земе-
тръсните райони; 

	подценяване на реалната земе-
тръсна опасност, водещо до при-
низяване и даже елиминиране на 
противоземетръсните мерки, пре-
ди всичко в строителството; 
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генни райони с очакван магнитуд до 
8 по рихтер и интензивност от 9-а и 
по-висока степен по скалата на Мед-
ведев – Шпонхоер – карник. 

най-опасни последствия на терито-
рията на страната могат да се пре-
дизвикат от силни земетресения в 
един от трите вътрешни сеизмични 
района: 

североизточен - включва горнооря-
ховската сеизмична зона (очакван 
магнитуд по рихтер до 7.5, интензив-
ност от 9-а и по-висока степен по ска-
лата на Медведев – Шпонхоер - кар-
ник), Шабленска зона (максимален 
магнитуд до 8-а, интензивност поне 
от 9-а степен по Черноморското край-
брежие), дуловската зона (максима-
лен магнитуд 7.5, поради относител-
но голямата дълбочина на огнището, 
максималното въздействие е с интен-
зивност над 8-а степен); 

средногорски - състои се от софий-
ска зона (максимален очакван маг-
нитуд 6.5 - 7, интензивност около 9-а 
степен), Маришка зона (максимален 
магнитуд 7.5, интензивност до 10-а 
степен), тунджанска зона (магнитуд 
до 6, интензивност в епицентъра до 
9-а степен) и Подбалканска зона (маг-
нитуд до 7.5 и епицентрална интен-
зивност между 8-а и 9-а степен); 

рило-родопски - включва струмска 
зона (максимален очакван магнитуд 
8, интензивност над 9-а степен в епи-
централната област), Местенска и За-
паднородопска (велинградска) зона 
(във всяка от тях максимален магни-
туд 6, съответно епицентрална интен-
зивност около 8-а степен).

като цяло 98% от територията на бъл-
гария може да бъде подложена на се-
измично въздействие с интензивност 
от 7-а и по-висока степен, от които с 
интензивност от 7-а степен – 51%, 8-а 
степен – 28%, 9-а и по-висока степен 
– 19%. в тези райони попадат населе-
ни места с население около 6 340 000 
души, представляващо 80% от населе-
нието на страната, и могат да бъдат 
разрушени частично или напълно 30-
35% от сградния фонд. в райони с ин-
тензивност от 8-а и 9-а степен по ска-
лата на MSK-64 попадат около 5 900 
000 души, което е 74% от населението 
на страната. 

При земетресение от висока степен 
се очакват значителни разрушения на 
инфраструктурата на страната, кое-
то ще затрудни нормалното функци-
ониране на държавата. възможни са 
взривове, пожари и в различна сте-
пен разрушения на около 30-35% от 
жилищните сгради, промишлените 
обекти и хидротехническите съоръ-
жения в засегнатите райони.

анаЛиЗ на сеиЗМиЧния риск 

сеизмичният риск се оценява с ме-
тодите на прогнозното сеизмично ра-
йониране. оценката на сеизмичния 
риск означава да се установи: 

	какви ще бъдат очакваните загуби 
при съответната степен на сеиз-
мично въздействие; 

	дали са предприети достатъчни 
превантивни мерки с цел намаля-
ване последствието от сеизмич-
ното въздействие. тези послед-
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ствия зависят от магнитуда на зе-
метресението, от отдалечеността 
на обектите от епицентъра и от 
осигуреността на строежите на 
сеизмични въздействия. 

сеизмичното осигуряване на сгради-
те и съоръженията в българия през 
годините е регламентирано, както 
следва: 

	до началото на 1957 г. сградите 
(вкл. различни категории на бъл-
гарското културно наследство на 
територията на страната) не са 
осигурявани срещу земетръсни 
въздействия; 

	1957 г. – започва да действа „Пра-
вилник за проектиране и строеж 
на сгради и инженерни съоръже-
ния в сеизмичните райони", осно-
ван на сеизмостатистическа карта 
на райониране, отразяваща на-
блюдаваните интензивности (сте-
пени) от документираните дотога-
ва земетресения; 

	през 1961 г. и 1964 г. картата е 
преоценена, като са занижени 
площите на зоните от VII, VIII и IX 
степен; 

	1977 г.- след земетресението във 
вранча са добавени нови площи 
от VII и VIII степен в придунавска-
та част на северна българия; 

	1987 г. – въведено е ново сеиз-
мично райониране на българия; 

	2012 г. (януари) - въведено е се-
измично райониране на българия 
в зависимост от референтното 
максимално ускорение. 

При анализа на готовността на стра-
ната ни да посрещне силно земетре-
сение трябва да се отбележи наличи-
ето на следните сериозни проблеми: 

	голям процент от наличния сгра-
ден фонд е проектиран и реали-
зиран преди новите противоземе-
тръсни норми от 1987 г., т.е. за 
много по-ниски нива на сеизмич-
но осигуряване;

	голяма част от сградите, предви-
дени в областните планове за за-
щита при бедствия за приютяване 
на населението след сеизмично 
въздействие, са строени през пе-
риода 1961 - 1990 г. и са предимно 
монолитни със стоманобетонен 
скелет; 

	липсват предприети и предва-
рително изпълнени укрепителни 
мерки за опазването на разкрити, 
консервирани и реставрирани ар-
хеологически структури, сгради и 
ансамбли с национално значение, 
трезори и хранилища за съхраня-
ване на движими културни цен-
ности от въздействието на риско-
вите фактори; 

	няма предварително сформирани 
експертни екипи за оценка на по-
раженията по сградния фонд; 

	липса на осигуреност на постра-
далото население с временни 
убежища; 

	състоянието на сградния фонд на 
предприятията с рискови произ-
водства; 

	съществуващи лоши практики 
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в териториално-устройствено-
то планиране, инвестиционното 
проектиране и изпълнението и 
експлоатацията на строежите, во-
дещи до повишаване на риска от 
разрушаване при сеизмично въз-
действие, като: 

-  несъобразени трасета на пътна-
та и инженерната инфраструк-
тура в устройствените схеми; 

-  липса на предвидено планира-
не, проектиране и изпълнение 
на интегрирани мерки в инвес-
тиционните проекти, които да 
са същевременно мерки за за-
щита при бедствия; 

-  несъобразени показатели за 
плътност и интензивност на за-
строяване; 

-  допускане на намалени (спрямо 
и без това малките) разстояния 
между сградите; 

-  продължаващо макар и в по-
малка степен преустройство в 
съществуващи сгради, водещи 
до сериозно увеличение уязви-
мостта на конструкциите; 

	липсва визия за отговорностите за 
определяне и спазване на мини-
малните изисквания към степента 
на устойчивост на критичната ин-
фраструктура на страната по от-
ношение на сеизмично въздейст-
вие; 

	не са дефинирани нивата на зем-
ния трус, при които вследствие 
на вече разрушен сграден фонд 

и съоръжения очакваме сериоз-
ни щети върху съоръженията на 
електропреноса и електроразпре-
делението; 

	много от институциите не разпо-
лагат с данни за степента на ус-
тойчивост на сградите и съоръже-
нията в регулираната и управля-
вана от тях сфера; 

	не се работи за ограничаването на 
деградацията на съществуващия 
сграден фонд. 

Мерки За Предотвратяване 
иЛи наМаЛяване на 
небЛагоПриятните 
ПосЛедиЦи от ЗеМетресение 

За предотвратяване или намаляване 
на неблагоприятните последици от 
сеизмично въздействие се предприе-
мат следните превантивни мерки: 

	изследване, анализ и оценка на 
сеизмичния риск за територията 
на страната; 

	актуализация на сеизмичното ра-
йониране и провеждане на микро-
сеизмично райониране, където е 
необходимо; 

	категоризиране на територията 
на страната по отношение на се-
измичния риск; 

	приключване на техническата пас-
портизация на строежите в срок, 
като се акцентира върху степента 
на сеизмична осигуреност; 
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	геозащитни и брегоукрепителни 
мероприятия; 

	упражняване на строг контрол за 
стриктно спазване на съответна-
та действаща нормативна уредба 
при териториално-устройственото 
планиране, инвестиционното про-
ектиране и изпълнението и екс-
плоатацията на строежите; 

	спазване на нормите за проекти-
ране и строителство в сеизмични 
райони – наредба № рд-02-20-19 
от 29.12.2011 г. за проектиране 
на строителните конструкции на 
строежите чрез прилагане на ев-
ропейската система за проекти-
ране на строителни конструкции 
(обн, дв, бр. 2 от 2012 г.) и на-
редба № рд-02-20-2 от 27.01.2012 
г. за проектиране на сгради и съо-
ръжения в земетръсни райони на 
министъра на регионалното раз-
витие и благоустройството (обн, 
дв, бр. 13 от 2012 г.); 

	усилване на амортизираните оси-
гурени и на неосигурените на се-
измични въздействия сгради и съ-
оръжения; 

	разработка на сценарии за по-
следствията от силни земетресе-
ния за големи урбанизирани тери-
тории с цел установяване на най-
уязвимите места и допълнителни 
мерки при необходимост; 

	курс на обучение и тренировки за 
правилно поведение преди, по вре-
ме и след силни земетресения във 
всички степени на образование; 

	обучение и практическа подготов-
ка на централните и териториал-
ните органи на изпълнителната 
власт, силите за реагиране и на-
селението; 

	разработка и внедряване на ефек-
тивни системи за ранно преду-
преждение; 

	международен обмен на инфор-
мация, данни и научно-практиче-
ско сътрудничество със съседни-
те държави и европейските цен-
трове; 

	създаване на фонд (с натрупване) 
за покриване последствията от зе-
метресения. 

Мерки За Защита на 
насеЛението 

органите на изпълнителната власт 
планират и провеждат мерки за защи-
та на населението при земетресения, 
като организират и координират: 

	анализа, оценката и прогнозата 
за последствията от земетресе-
нията; 

	разработването и актуализиране-
то на областните и общинските 
планове за защита при бедствия 
в частта „Защита при земетресе-
ние“; 

	провеждането на мероприятия за 
усвояване на плановете; 

	поддържането на непрекъснато 
денонощно дежурство; 
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	формирането и поддържането на 
сили и средства за провеждане на 
спасителни и неотложни аварий-
но-възстановителни работи при 
разрушения вследствие на земе-
тресение на територията на стра-
ната; 

	създаването на организация за 
действие и взаимодействие меж-
ду органите за управление и си-
лите за провеждане на меропри-
ятия по защитата на населението 
и извършване на спасителни и 
неотложни аварийно-възстанови-
телни работи; 

	поддържане на готовност за осигу-
ряване на допълнителни пунктове 
за снабдяване с вода и включване 
във водоснабдителната система 
на допълнителни водоизточници 
при необходимост; 

	осигуряването в министерствата, 
ведомствата и в техните струк-
тури на финансови и материални 
средства за комплектуване, обу-
чение и поддръжка в постоянна 
готовност на органите за упра-
вление и силите за реагиране при 
бедствия; 

	дейностите по осигуряване про-
изводството и доставката на ос-
новни строителни материали за 
нуждите на неотложните аварий-
но-възстановителни работи; 

	участието на дружества със стро-
ително-монтажна и пътно-строи-
телна дейност във възстановител-
ните работи; 

	организирането на експертни и 
проектантски екипи за участие в 
работата по планиране на защита-
та и инженерното осигуряване на 
спасителните и аварийните дей-
ности; 

	информирането на населението 
за възможни земетресения на те-
риторията на страната, както и за 
правилата за действие и поведе-
ние при възникването им. 

наЧин За вЗаиМодеЙствие 
МеЖдУ съставните Части 
на единната сПаситеЛна 
систеМа 

областният управител (или кметът 
на община) обявява бедствено поло-
жение и свиква областния (съответно 
общинския) щаб. областният/общин-
ският щаб извършва следните основ-
ни дейности: 

1. анализ и оценка на обстановката 
след земетресението; 

2. взема решения за необходимия 
обем и ресурсно осигуряване на 
спасителни и неотложни аварий-
но-възстановителни работи за 
предотвратяване, ограничаване и 
ликвидиране на последствията от 
земетресението и подпомагане на 
засегнатото население; 

3. организира и координира дейст-
вията на министрите, ръководи-
телите на ведомствата, област-
ните управители, кметовете на 
общини, на юридическите лица и 
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едноличните търговци, на които 
са възложени функции за защита 
при земетресения; 

4. осъществява контрол по изпълне-
нието на задачите и мерките за 
овладяване на бедствието; 

5. информира чрез медиите населе-
нието за развитието на бедствие-
то, за предприеманите действия 
за неговото ограничаване и овла-
дяване и за необходимите пред-
пазни мерки и действия; 

6. докладва на областния управи-
тел/кмета за хода на провежда-
ните защитни мероприятия.

дейността на областния/общинския 
щаб се обслужва логистично, кому-
никационно и административно от 
регионална дирекция „Пожарна без-
опасност и защита на населението“, 
както и от компетентните с оглед ха-
рактера на бедствието ведомства и 
институции. 
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деЙствия на сиЛите и средствата  
При теЖки трансПортни катастроФи

видове влакове, мотриси, трамваи, 
и сухопътните - камиони, автобуси, 
леки, лекотоварни автомобили и др. 
транспортни средства. Характерното 
за всички видове наземен транспорт 
е използването им за придвижването 
на хора, животни и разнообразни то-
вари (в това число и опасни за живота 
и здравето на хората) върху изграде-
ни за целта пътища. 

При възникването на катастрофи с на-
земния транспорт, въпреки същест-
вуващите специфични особености, 
при провеждането на спасителните 
работи се спазва общ план, в който 
действията на спасителните сипи се 
групират в четири етапа. тук става 
дума за катастрофи, в резултат на ко-
ито са настъпили сериозни повреди 
в транспортните средства, има зати-
снати и/или тежко пострадали хора, 
разливане или изсипване на опасни 
за околната среда и за здравето и жи-
вота на хората вещества и материа-
ли, при които се налага намесата на 
специализирани служби и техническа 
помощ.

до пристигането на тези служби на 
мястото на катастрофата намесата на 
други хора трябва да бъде много вни-
мателна и добре обмислена. в проти-
вен случай съществува опасност от 
усложняване на обстановката, трай-
но увреждане на пострадалите хора 
или нараняване на самите помагащи. 
ето защо в повечето подобни случаи 
единственото правилно решение е 

анаЛиЗ и оЦенка на 
риска от трансПортни 
катастроФи 

в общия брой катастрофи, предизви-
кани от транспортни средства у нас, 
този с въздушни и водни транспортни 
средства заема едва 2 - 3%. от една 
страна, причина за това е относител-
но слабата интензивност на движение 
на тези транспортни средства, а от 
друга - възможностите, които пред-
лагат водните басейни и въздушното 
пространство за тяхното придвижва-
не. тези катастрофи се характеризи-
рат с голям брой жертви и сериозни 
проблеми за околната среда. издир-
ването и оказването на помощ на 
пострадалите хора се затруднява и 
забавя във времето поради обектив-
ните причини, които поражда обста-
новката.

най-голям дял в общия брой транс-
портни произшествия се пада на на-
земния транспорт. За това влияят мно-
го причини: голямата интензивност 
на движение, ниската квалификация 
и слабата култура на някои от учас-
тниците в този процес, технически 
неизправности в превозните средства 
и обслужващите движението съоръ-
жения и др. в резултат на това жерт-
вите при тях са най-многобройни, а 
причинените щети - най-големи.

Представители на наземния транс-
порт са железопътните - различните 
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спешното оповестяване на специ-
ализираните служби, без да се пред-
приемат прибързани и необмислени 
действия.

Пожарите, възникнали в МПс, са чес-
то срещани явления. в зависимост от 
вида на МПс се разделят на: пожар 
в лек автомобил, в тежкотоварен ав-
томобил, в автомобили на градския 
транспорт и в селскостопанската тех-
ника.

в зависимост от мястото на възниква-
не на пожарите можем да ги разде-
лим на: пожари, възникнали в двига-
теля на МПс, в купето и в ремаркета 
на МПс.

Характерна особеност при пожара е 
наличието на резервоари за ЛЗт, гт и 
горими газове. Продължителното на-
гряване на резервоара може да пре-
дизвика взрив на същия.

При възникване на пожар в тежкото-
варни МПс трябва да се има предвид 
видът на превозваните товари. При 
възникване на пожар в тежкотоварни 
МПс, превозващи ЛЗт, гт и горими 
газове, незабавно се предприемат 
действия за охлаждане на транспор-
тираните цистерни. При пожар в ав-
тобус е важно да се установи наличи-
ето на пътници в него и възможните 
пътища за евакуирането им.

в зависимост от мястото на възниква-
не на пожара и превозвания товар га-
сителните средства, които се използ-
ват, са въздушно-механична пяна, 
огнегасителен прах, вода и пожаро-
гасители с CO2.

интензивността на движение на леки 

и товарни автомобили и автоцистерни 
по пътищата е сравнително висока. 

съществува реален риск от катастро-
фа и пожар на превозното средство 
или такова, транспортиращо общоо-
пасни химически вещества (оХв) или 
други отровни вещества, при което 
ще се създаде огнище на химическо 
замърсяване. допълнително ситуаци-
ята може да се усложни при неспаз-
ване изискванията на европейската 
спогодба за международен превоз 
на опасни товари по шосе – нарича-
на още ADR – изразяваща се в непо-
пълване или неточно попълване на 
съпровождащите товара документи. 
При такава обстановка началото на 
неотложно аварийно-възстановител-
ните работи – навр, ще се забави до 
определяне вида и свойствата на пре-
возвания товар.

При пътнотранспортни инциденти 
се извършва разузнаване за опре-
деляне на:

1. затруднения и нарушения в транс-
портните комуникации;

2. наличие на оХв, радиоактивни 
източници, опасни товари и/или 
взривоопасни концентрации;

3. необходимост от привличане на 
допълнителни сили и средства 
за разчистване на района на ка-
тастрофата след приключване на 
съответните процесуално-след-
ствени действия;

4. необходимост от уведомяване на 
собственика на товара и осигу-
ряване на охрана от органите на 
Мвр.
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По данните от проведеното разузна-
ване ръководителят на операцията 
извършва оценка на обстановката, 
поставя задачи на екипите, определя 
реда за провеждане на навр и следи 
за спазването на безопасните условия 
на труд.

При извършване на навр ръководите-
лят на операцията:

1. създава необходимата организа-
ция за работа;

2.  организира обезопасяване на пре-
возните средства за осигуряване 
на безопасна работа;

3.  организира чрез оперативния 
център (оЦ) прекъсването на 
електрическата мрежа при произ-
шествия с транспортни средства, 
задвижвани с електрическа енер-
гия (трамваи, тролейбуси, елек-
трически локомотиви и др.);

4.  осигурява осветяване в района на 
инцидента при необходимост;

5.  оказва съдействие и помощ при 
разчистване на пътищата и въз-
становяване движението по тях.

При пътнотранспортни произшествия, 
придружени с пожари, основна задача 
на ръководителя на операцията (ро) е 
необходимостта от предприемане на 
мерки за изваждане на пострадалите, 
оказване на първа медицинска помощ 
и организиране транспортирането до 
болничното заведение. други важни 
задачи са следните:

а/ организира обезопасяването на 
местопроизшествието;

б/  установи състоянието на постра-
далите;

в/  предприеме действие за възста-
новяване и поддържане дишането 
и сърдечната дейност на постра-
далите;

г/  предприеме действия за осво-
бождаването на пострадалите с 
опасност за живота чрез незабав-
ни технически действия – ряза-
не, разкъртване, разглобяване на 
превозните средства и др.

д/  организира транспортирането на 
пострадалите до болнично заве-
дение;

е/  обезопаси района за недопускане 
на нови произшествия до присти-
гането на компетентните органи;

ж/ организира сигнализирането и ос-
ветяването на мястото на произ-
шествието през нощта с налични-
те осветителни прибори;

з/  оказва съдействие при освобож-
даването на пътя от катастрофи-
ралите превозни средства.

При локални произшествия, катастро-
фи или пожари с опасни вещества и 
товари (овт) ръководителят на опе-
рацията е необходимо да организира 
отцепването на района.

За бързо определяне на опасности-
те при произшествия с овт, както и 
бързо вземане на правилни решения 
и действия, служители от звената за 
пожарна безопасност и защита на на-
селението (ПбЗн) да използват всич-
ки справочници за опасните веще-
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ства, издадени от института за ПбЗн.

При инциденти с овт се извършват 
следните мероприятия:

а/ с помощта на компетентните орга-
ни мястото на произшествието се 
отцепва;

б/  вземат се мерки за защита на лич-
ния състав;

в/  събира се всичката достъпна ин-
формация за овт при инцидента 
заедно с др. компетентни органи;

г/  предприемат се всички възможни 
мерки за предотвратяване отде-
лянето на овт и ограничаване или 
прекратяване на изпускането, ако 
вече е настъпило такова;

д/ допълнителните сили и резервът 
от личен състав и техника се раз-
полагат на безопасно разстояние. 
При това се вземат под внимание 
характерът на терена, типът на 
застрояването, посоката на вятъ-
ра, климатичните условия и др. 
специфични особености;

е/ когато при разузнаването се по-
лучи сведение за изтичане на 
газ и опасност от загазоване на 
атмосферата, ръководителят на 
операцията предприема мерки за 
защита на Лс и техниката, вкл. и 
евакуация при необходимост;

ж/ след приключване на инциден-
та се вземат мерки за дегазация 
и дезактивация на техниката и 
личния състав. тези действия се 
извършват в рамките на отцепена-
та зона, като се прецени мястото 

за сваляне на личните предпазни 
средства;

з/ когато не може да се определи 
видът на превозваното вещество, 
районът се отцепва и се търсят 
специалисти;

и/ участвалите в ликвидирането на 
произшествие с овт задължител-
но минават на мед. преглед.

с приемането на съобщението за ка-
тастрофата започва първият етап от 
спасителните работи. 

У нас има изграден единен телефон 
за приемане на съобщения за инци-
денти от всякакво естество Получе-
ната от съобщението информация не-
прекъснато се попълва с допълнител-
на през цялото време на придвижване 
на спасителните екипи до мястото на 
катастрофата. 

още сега е важно правилното под-
реждане на автомобилите на спаси-
телните екипи. те трябва да спират 
така, че да не пречат на придвижва-
нето на линейките и да бъдат на безо-
пасно разстояние от мястото на ката-
строфата. През този етап успоредно с 
разузнаването се въвежда необходи-
мият ред на мястото на катастрофата. 
Поставят се заграждения и предупре-
дителни знаци съгласно изисквания-
та на Закона за движение по пътища-
та. Здравите хора се извеждат далеч 
от катастрофиралите превозни сред-
ства, а при необходимост районът на 
катастрофата се осветява. освен това 
се извършват подготвителни работи 
за осигуряване на безопасността на 
пострадалите и спасителните екипи 
по време на спасителните действия. 
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катастрофиралите транспортни сред-
ства се укрепват в завареното поло-
жение, като се изключи действието 
на всички пружиниращи елементи, 
ресори, пружини, амортисьори, ав-
томобилни гуми и др. При наклонен 
терен транспортните средства трябва 
да се фиксират към надеждни опор-
ни точки, за да се изключи всяка въз-
можност от свличането им по време 
на спасителната операция. 

всички потенциални източници на 
запалване се премахват - разлятото 
гориво и масло се засипват с пясък 
или с въздушно-механична пяна, кле-
мите на акумулиращата батерия се 
изключват.

През втория етап от спасителната 
операция се прави първият контакт с 
пострадалите, при който се установя-
ва тяхното състояние. За целта се из-
ползват естествени отвори на превоз-
ните средства - врати, отворени или 
счупени прозорци и др. При липсата 
на такива се налага изработването 
на т.нар. осигурителен отвор, през 
който се достига до пострадалите. 
Прегледът се извършва от медицин-
ско лице. с пристигането на такова 
всички действия на останалите еки-
пи, участващи в спасяването, следва 
да се съгласуват с него.

През третия етап се извършва тех-
ническата намеса върху катастрофи-
ралите транспортни средства. Пред-
приетите през този етап действия 
са насочени към освобождаване от 
смачканата конструкция на превозно-
то средство на намиращите се в него 
хора. това се прави, когато няма друг 
по бърз и безопасен начин за създа-
ването на условия за изваждане на 

пострадалите. реализирането му ста-
ва с помощта на различни механизи-
рани и немеханизирани инструменти 
след оказването на долекарска по-
мощ на пострадалите на място и ста-
билизиране на тяхното състояние. За 
успешното реализиране на този етап 
се изисква добро познаване на кон-
структивните особености на транс-
портните средства. 

важно през този етап е вземането на 
мерки за безопасност на личния със-
тав от спасителния екип, участващ в 
извършването на техническите рабо-
ти, както и на самите пострадали.

в четвъртия етап от спасителната 
операция пострадалите се изнасят на 
безопасно място извън транспортно-
то средство, при необходимост им се 
оказва допълнителна медицинска по-
мощ, след което се транспортират до 
най-близкото болнично заведение.

всеки етап от спасителната опера-
ция има различна продължителност. 
тя зависи от вида на катастрофата, 
броя и състоянието на пострадалите, 
размера и вида на щетите, които са 
нанесени в резултат на катастрофа-
та, и др.

трансПортни катастроФи с 
Леки автоМобиЛи

транспортните катастрофи с леки 
автомобили са най-многобройните 
в статистиката на транспортни ката-
строфи въобще. За това определено 
спомага най-големият брой на тези 
транспортни средства, движещи се 
по пътищата. с цел намаляването на 



94

Проект  общностен отПор на бедствени събития (CODE)  ●  сборник МатериаЛи

жертвите и щетите от катастрофи съ-
временните конструктори непрекъс-
нато усъвършенстват своите модели, 
като въвеждат в тях активни и пасив-
ни защитни системи. като основа за 
това служат и проучванията за най-
уязвимите места от конструкцията на 
автомобила при катастрофи .

активните системи за безопасност 
помагат да се предотврати възниква-
нето на злополуки. такава система за 
защита е електронната система за ста-
билност, известна като ESP. тя включ-
ва мерки за безопасност, постигнати 
чрез въвеждането на антиблокираща 
система ABS, електронно разпределе-
ние на спирачната сила - EBV, елек-
тронна блокада на диференциала EDS 
и управление срещу приплъзване на 
предавката - ASR. 

към пасивната безопасност се от-
насят всички технически решения в 
превозното средство, които трябва да 
намалят последиците от злополуките 
за пътниците. към тях спадат: 

	Зони за деформация на каросери-
ята; 

	системи за защита от страничен 
удар;

	Предпазни колани със система за 
опъване;

	различни въздушни възглавници.

През първия етап от спасителните 
работи е важно да се установи моде-
лът на катастрофиралите превозни 
средства. от това се правят изводи за 
липсата или наличието на елементи 
от изброените по-горе мерки за си-

гурност. такъв е например случаят 
с въздушните възглавници. тяхното 
предназначение е да защитят пътува-
щите от наранявания при тежки зло-
полуки 

такива възглавници най-често има 
срещу шофьора и пътуващия до него. 
в един съвременен автомобил може 
да има разположени до 20 въздушни 
възглавници. в неработно състояние 
те стоят прибрани в специални кутии, 
разположени и обозначени на опре-
делени места (напр. във волана, над 
предната жабка, в страничните гор-
ни греди на купето и др.). сработва-
нето на тези съоръжения става чрез 
сензори, разположени в основата на 
предпазните колани или в предна-
та броня на автомобила. При това се 
задейства специален генератор с из-
тласкващ газ, който изпълва вътреш-
ното пространство на възглавницата. 
Често пъти при катастрофа тази сис-
тема не сработва. от този момент тя 
става неконтролируема и може да 
сработи произволно и неочаквано, 
а това от своя страна да доведе до 
тежки увреждания на пострадалите 
и спасителния екип. За това може 
да спомогне ползването в непосред-
ствена близост до автомобила на GSM 
апарат или радиостанция (за да уве-
домим например спасителните екипи 
за катастрофата). За да се избегне 
такъв инцидент, е необходимо да се 
отдалечим на разстояние поне 10 m 
и тогава да ползваме нашия мобилен 
апарат. 

При наличието на две и повече въз-
главници в купето на автомобила те 
сработват независимо една от друга.

През втория етап от спасителната опе-
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рация обезопасяването на автомоби-
ла и установяването на контакт с по-
страдалите се извършва успоредно, 
като се реагира според конкретната 
ситуация. с премахването на източ-
ника на ток (акумулатора) следва да 
се провери наличието на втори такъв. 

наличието на въздушни възглавници, 
които не са задействали при катастро-
фа, изисква те да се обезопасят про-
тив самоволно задействане. За целта 
се използват ротектори, а коланите 
се изрязват в основата преди сензо-
рите. изработването на осигурителен 
отвор се прави след премахването на 
всички стъкла по автомобила, като се 
вземат мерки те да не попадат в ку-
пето при пострадалите това условие 
задължително трябва да бъде изпъл-
нено, преди да се предприеме каква-
то и да е техническа намеса. 

към частичното или цялостно раз-
фасоване на конструкцията на aвто-
мобила (третият етап на спасителна-
та операция) се пристъпва само ако 
липсват други безопасни за пострада-
лите хора начини те да бъдат изведе-
ни извън превозното средство.

Характерните участъци от автомоби-
ла, в които се въздейства със спаси-
телни инструменти, се прави дотога-
ва, докогато стане възможно изваж-
дането на пострадалите. обикновено 
последователността на въздействие 
върху автомобила е следната: от-
страняват се вратите, като се започне 
откъм пантите и след това ключалка-
та; отрязват се последователно пред-
ните, средните и частично задните 
колони на автомобила, след което 
се премахва покривът; ако е необхо-
димо, се чупи воланът и се изрязват 

внимателно педалите, за да се осво-
боди шофьорът. През освободеното 
пространство пострадалите се изна-
сят внимателно извън купето при взе-
ти всички необходими мерки за тях-
ната безопасност. необходимо е да 
се знае, че последователността и на-
чинът на осъществяване на отделни-
те технически манипулации през този 
етап зависи изцяло от състоянието и 
разположението на автомобила след 
катастрофата. Целта е да се достигне 
до пострадалите, без това да доведе 
до тяхно допълнително нараняване 
и травмиране. ето защо през цялото 
време при тях трябва да стои човек, 
който да ги поддържа контактни и да 
ги информира за това какво се прави 
с тях.

Четвъртият етап е завършващият в 
спасителната операция. той продъл-
жава до момента, в който пострада-
лите са транспортирани до болнично 
заведение, а на мястото на катастро-
фата са отстранени всички потенци-
ални опасности, в това число опас-
ните товари, разлетите гориво-сма-
зочни материали, пречещите на дви-
жението части от катастрофиралото 
превозно средство.

трансПортни катастроФи с 
каМиони

стремежът за непрекъснато нара-
стване износа на стоки извън граница 
и търсене на нови пазари е наложил 
използването на алтернативен транс-
порт, с който това да стане по-бързо 
и навсякъде. такава възможност пре-
доставят товарните камиони, с помо-
щта на които могат да се транспорти-
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рат всякакви товари. съвременните 
модели камиони не отстъпват на ле-
ките автомобили нито по отношение 
на динамичните си характеристики, 
нито по отношение на удобството и 
сигурността при пътуване. Поради 
по-малкия им брой по пътищата ка-
тастрофите с камиони спрямо общия 
брой катастрофи е значително по-ма-
лък. независимо от това щетите при 
тях са по-големи, а спасителните ра-
боти по-трудоемки и бавни. За това 
спомагат особеностите в конструк-
цията на кабините и големината на 
транспортирания товар. в съвремен-
ните камиони преобладават шасита 
с двигатели, разположени под каби-
ната на водача. така той се намира в 
непосредствена близост до зоната на 
челния удар, което увеличава опас-
ността от заклещване с челния панел 
на кабината и волана. в тази връзка 
кабините се конструират със специ-
ална защитна конструкция, която да 
намали силата на удара и да превър-
не вътрешното й пространство в зона 
на сигурност за водача и неговите 
спътници. всички носачи и кантове на 
кабините са оформени от затворени 
метални профили. Местата на връз-
ките са усилени допълнително. в об-
ластта на предния панел е въведена 
допълнителна якост на кабината чрез 
конструктивни усилвания на челния 
скелет. рамата на кабината е проек-
тирана да се деформира незначител-
но при удар. При осъществяването на 
действията от втория етап на спаси-
телната операция при катастрофа с 
камион, спасителният екип следва да 
се съобрази с начина на окачването 
на кабината. в повечето случаи то е 
направено върху две въртящи опори, 
разположени върху надлъжните тра-
верси на шасито към предната част 

на кабината. При ремонтни работи 
кабината се завърта около тях, а в 
транспортно положение стои блоки-
рана със заключващ механизъм, раз-
положен в задната й част. При ката-
строфа този механизъм обикновено 
спира да функционира, поради което 
е необходимо кабината да се осигури 
против завъртане. 

освен това трябва да се вземе под 
внимание и товарът на камиона. той 
може да бъде големогабаритен, в 
насипно или течно състояние. При 
всички случаи следва да се обезопа-
си така, че да не влияе на спасител-
ната операция.

като специфичен се счита случаят, 
когато товарът представлява опасни 
и токсични вещества и материали. 
ако такава информация не е подаде-
на предварително, с пристигането на 
мястото на катастрофата спасителни-
ят екип следва допълнително да из-
вика специализиран екип за действие 
при токсични и химически замърсява-
ния и да предприеме мерки за инди-
видуална защита. съгласно изисква-
нията на европейската спогодба за 
международен превоз на опасни сто-
ки по пътищата, известна като ADR, 
върху корпуса на ремаркето (цистер-
ната) и в документи, намиращи се в 
кабината на шофьора, следва да има 
информация за вида на транспорти-
рания продукт. от нея спасителни-
те екипи разбират как трябва да се 
действа при такива случаи.

За изработването на осигурителен от-
вор, а по късно и при техническото 
въздействие върху конструкцията на 
автомобила, се налага изграждане-
то на работна площадка на нивото на 
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спасителните работи. При съвремен-
ните камиони височината на кабината 
често пъти достига до 3,3 m. За целта 
много подходящи са бързо сглобяе-
мите скелета. освен това отстраня-
ването на вратите на кабината също 
крие опасности. техните габарити и 
тегло изискват задължително да бъ-
дат задържани и осигурявани против 
падане при изкъртването. 

При извършване на разузнаването не 
бива да се пропуска спалният отсек в 
кабината. такива задължително има 
в кабината на камионите за далечно 
пътуване. При катастрофата е въз-
можно там също да има човек. Много 
рядко, но въпреки това има камиони, 
в купето на които са вградени въз-
душни възглавници. При обезопася-
ването на кабината това също трябва 
да се има предвид, като действията 
са идентични с тези при леките авто-
мобили.

техническото въздействие върху ка-
бината цели изваждането на шофьора 
и неговите спътници (ако има таки-
ва). във връзка с това ще се наложи 
изрязването на част от конструкция-
та на кабината. Местата, където това 
може да стане, са колоната в среда-
та, където тя е най-тънка, прагът под 
вратата на шофьора, на около 10 cm .

трансПортни катастроФи с 
автобУси

автобусите са транспортни средства, 
предназначени за превозване на го-
лям брой пътници. в зависимост от 
обслужваното трасе съществуват 
градски автобуси с общ брой на мес-

тата от 100 до 160, в това число и 
правостоящите, междуградски - с 50 
до 100 места, и туристически - с мес-
та между 25 и над 90. това обуславя 
особеностите при извършването на 
спасителни операции при катастрофи 
с тези превозни средства. в такива 
случаи се очаква голям брой постра-
дали хора, което налага участието на 
повече спасителни екипи. освен това 
на мястото на катастрофата трябва да 
бъдат извикани повече линейки, като 
се установи връзка и се координират 
действията им с повече болнични за-
ведения за едновременното приема-
не на по голям брой хора.

Мерки За Предотвратяване 
иЛи наМаЛяване на 
негативните ПосЛедиЦи 
от теЖките трансПортни 
катастроФи 

През територията на страната преми-
нават основни железопътни пътища, 
пътища от европейската пътна мрежа 
и магистрални пътища, по които се 
транспортират различни по количе-
ства и вид химически, пожароопасни 
и взривоопасни продукти. 

При аварии или катастрофи с железо-
пътни или автоцистерни е възможно 
да се получат разливи на химически 
опасни или токсични продукти, свър-
зани със загазоване на различни по 
мащаби райони, със замърсяване на 
почви от разливане и на водоеми от 
просмукване на продуктите.

При самолетни катастрофи е възмож-
но да се получат голям брой жертви 
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сред пътниците, а ако катастрофата 
е над населено място, са възможни 
разрушения и допълнителни жертви 
сред населението, намиращо се в ра-
йона на авиационната катастрофа.

във връзка с горепосоченото с цел 
предотвратяване риска от възниква-
не и намаляване на последиците от 
евентуално възникнали тежки транс-
портни катастрофи е необходимо да 
се предвидят следните мерки: 

1. Проверка на състоянието на кри-
тичните и потенциално опасни транс-
портни средства, които при катастро-
фа биха имали отражение върху по-
вече от една община.

2. системи за наблюдение, ранно 
предупреждение и оповестяване на 
органите за управление, силите за 
реагиране и населението.

2.1. определяне на необходимостта 
от изграждане/модернизация на 
съществуващите системи за на-
блюдение, ранно предупрежде-
ние и оповестяване: наличните 
средства и възможности за ко-
муникация (директни телефон-
ни връзки, обходни телефон-
ни връзки, мобилни телефонни 
връзки, радиовръзка и интернет 
връзка) осъществяват връзките 
на областта с: оЦ, ноЦ, общини-
те на областта, съседни области 
и населени места. в голяма част 
от обектите, работещи с опасни 
вещества и материали, са изгра-
дени локални системи за оповес-
тяване. 

2.2. набелязване на конкретни сис-
теми за изграждане или модер-

низация: във всички обекти, 
представляващи строежи І, ІІ и 
ІІІ категория по чл. 137 от ЗУт, 
които представляват опасност за 
възникване на бедствие, да се 
изградят локални системи за опо-
вестяване. Локалните системи за 
оповестяване в обектите да се 
интегрират с нсрПо. да се оси-
гури сателитно наблюдение на 
територията на областта в реално 
време. 

2.3. длъжностни лица от териториал-
ните структури на министерства 
и ведомства за осъществяване на 
дейността:

-  областен управител;

-  директор на рд ПбЗн;

-  ръководителите на фирми. 

Мерки За Защита на 
насеЛението При 
въЗникването на теЖки 
трансПортни катастроФи 

1. оповестяване 

1.1. Привеждане в готовност на сили-
те и средствата на есс 

1.2. оповестяване на областно и об-
щинско ниво 

2. неотложни мерки за намаляване 
на въздействието 

2.1. отцепване на мястото на инци-
дента, определяне на зоните на 
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безопасност и евакуация или вре-
менно извеждане на застрашено 
население при необходимост 

2.2. Мониторинг на концентрацията 
на опасни вещества в атмосфер-
ния въздух и вземане на проби за 
анализ (почва, вода)

2.3. използване на данни за метеоро-
логичната обстановка за опреде-
ляне направлението на разпрос-
транение на газовете и парите на 
опасните вещества 

2.4. спиране на движението по за-
страшени пътища и жп участъци 

2.5. Установяване на пътищата за об-
хождане и/или евакуация 

2.6. ограничаване на въздействие-
то чрез засипване на разлива с 
инертни материали на границата 
на зоните и ограничаване попа-
дането на опасни вещества във 
водоизточници 

2.7. обезопасяване чрез събиране, 
преливане в подходящи съдове 
на съответните опасни материа-
ли 

3. спасителни операции 

3.1. извеждане на пострадали от зо-
ната на замърсяване 

3.2. гасене на пожари 

3.3 оказване на първа помощ на мяс-
то на пострадали и транспортира-
нето им до лечебни заведения 

3.4. осигуряване на обществения ред 

и регулиране на движението 

3.5. извършване деконтаминация на 
хора, техника и оборудване 

4. евакуация и настаняване на засег-
натото население 

4.1. временно извеждане или евакуа-
ция на население и животни 

4.2. При необходимост временно нас-
таняване на евакуираното насе-
ление в резервен сграден фонд и 
в други подходящи сгради 

5. извършване на неотложни аварий-
но-възстановителни работи 

5.1. неутрализация и почистване на 
района на инцидента 

5.2. осигуряване на резервно водо-
ползване или доставяне на пи-
тейна вода с водоноски 5.3. въз-
становяване на движението на 
МПс и подвижен жп състав. 

6. други операции, свързани със за-
щитата 

6.1. разпознаване, документиране и 
организиране погребението на 
загиналите 

6.2. раздаване на помощи на постра-
далото население 

7. особености при аварии и инциден-
ти с опасни биологични вещества и 
материали или такива с неизвестен 
произход 

При възникване на авария и инци-
дент, свързан със заразяване с опас-
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ни биологични вещества и материали 
или такива с неизвестен произход, 
се действа по стандартна оперативна 
процедура, като се извършват дей-
ности по: 

	установяване наличието на при-
чинители на биологично заразя-
ване; 

	уточняване вида на причинителя; 

	определяне източника и зоната на 
биологичното заразяване; опре-
деляне на безопасни маршрути за 
придвижване; 

	определяне на местата на кон-
тролно-пропускателните пункто-
ве, пунктовете за санитарна обра-
ботка, пунктовете за оказване на 
първа помощ и полевите болници; 

	уточняване на социални заведе-
ния, които могат да функциони-
рат и осъществяват противоепи-
демичните мероприятия; 

	оценка на състоянието на обекти, 
които могат да предизвикат вло-
шаване на епидемиологичната об-
становка; 

	определяне на подходящи места 
за заравяне на животински тру-
пове. 

в случай на особено опасна инфек-
ция се въвежда режим на карантина. 
в режим на карантина се извършват 
дейности по: 

	установяване на строг противо-
епидемичен режим за населени-
ето и селскостопанските животни 

чрез създаването на контролно-
пропускателни пунктове; 

	извеждане или евакуация на на-
селението; 

	издирване на пострадали съв-
местно с други екипи на есс; 

	събиране на информация за жерт-
вите и пострадалите; 

	санитарна обработка на хора, 
транспортни средства и др.; 

	настаняване на пострадалите във 
временни пунктове и оказване на 
първа помощ; 

	транспортно осигуряване на насе-
лението с вода, хранителни про-
дукти и вещи от първа необходи-
мост; 

	извършване на дейности по лик-
видиране на последиците от би-
ологично заразяване - санитарна 
обработка на терена и обектите, 
техниката, исЗ и др.

При възникване на епидемия от осо-
бено опасна инфекция структурите на 
есс под ръководството на рЗи и одбХ 
действат за: 

	уточняване на местата и обекти-
те, засегнати от особено опасна 
инфекция, и прогнозата за очак-
ваните медицински загуби; 

	определяне на необходимия до-
пълнителен брой от медицински 
екипи, доброволци и спасители; 

	подаване на информация за про-



101

УЧебни МатериаЛи

мените в епидемиологичната об-
становка; 

	привличане, при необходимост, 
на още специалисти и длъжност-
ни лица от здравните заведения 
от съседните райони с цел осигу-
ряване на противоепидемичните и 
санитарно-хигиенните дейности;

	използване на създадения запас 
от защитни средства, средства за 
лечение и профилактика и инфор-
миране на населението за особе-
но опасните инфекции и мерките 
за защита от тях; 

	провеждане на заключителна са-
нитарна обработка на население-
то след отмяната на обсервацията 
и карантината. 
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УПравЛение, координаЦия и контроЛ При 
снегонавявания, виеЛиЦи и обЛедяване

първа необходимост, както и да бъде 
нарушено нормалното функционира-
не на националното стопанство в об-
ластта. някои населени места могат 
да се окажат със затруднен достъп, 
без електро и водоснабдяване, с на-
рушени транспортни комуникации 
и с всички произтичащи от това по-
следствия.

Поради ниските температури през 
зимните месеци се образуват обле-
денявания и поледици по пътната 
мрежа, далекопроводи, откритите 
съобщителни съоръжения, контакт-
ната мрежа на електрифицирания 
транспорт и др. вследствие на сне-
гонавявания и обледенявания на 
територията на областта могат да 
възникнат: 

	навявания и затрупвания, в ре-
зултат на което ще се образуват 
непроходими участъци по пътната 
мрежа, особено по общинската; 

	затруднено снабдяване на насе-
лението с хранителни продукти и 
други стоки; 

	обледенявания с евентуално скъс-
ване на далекопроводи – високо и 
ниско напрежение; 

	временно преустановяване на 
движението по отделни участъци 
на пътната мрежа. 

анаЛиЗ и оЦенка на 
риска от въЗникване на 
снегонавявания, виеЛиЦи и 
обЛедяване 

Зимата е сезон, през който нахлува-
нето на студени въздушни маси на 
територията на областта е често сре-
щано явление. средните януарски 
температури са в границите между 
-20°с и -30°с, но минималните тем-
ператури често достигат и до -15°с и 
-20°с. суровостта на зимата се изра-
зява и с честите мразовити дни (ми-
нимални температури под нула гра-
дуса Целзий), но понякога се случват 
и периоди с ледени дни (максимал-
ните температури под нула граду-
са). Зимните валежни количества 
се движат в границите между 100 и 
140 л/кв. м и са най-малки в срав-
нение с другите сезони. Преоблада-
ващите ветрове през цялата година 
са западните и северозападните, но 
поради откритостта на север също 
и ветровете с източна компонента. 
средногодишна валежна сума между 
500 и 600 л/м2 . среден брой дни със 
снежна покривка 40 – 50 дни. средна 
дебелина на снежната покривка 7 – 
10 см. най-висока снежна покривка 
100 см. През зимните месеци на те-
риторията на областта е възможно 
да паднат обилни снеговалежи, съ-
проводени с умерен до силен вятър. 
възможно е да се създадат затруд-
нения на движението, снабдяването 
на населението с продукти и стоки от 
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Мерки За Предотвратяване 
иЛи наМаЛяване риска 
от въЗникване на 
снегонавявания:

1. Почистване и поддържане на нор-
мална проходимост на пътищата 
от републиканската и общинската 
пътна мрежа. 

2.  определяне на критичните пътни 
участъци от републиканската и 
общинската пътна мрежа, по кои-
то е възможно да възникнат сне-
гонавявания и обледенявания. 

3.  определяне на обходни маршрути 
и отбивки за извеждане на ава-
рирала техника и осигуряване на 
нормално движение пред зимния 
сезон.

4.  сключване на договори с пътно-
поддържащи фирми за поддържа-
не и почистване на пътищата от 
общинската пътна мрежа. 

5.  Почистване на пътищата от об-
щинската пътна мрежа със собст-
вена техника и на пътноподдър-
жащите фирми. 

6.  Провеждане на спасителни дей-
ности за извеждане на затрупани 
и заседнали хора и автомобили. 

7.  ранно предупреждение и оповес-
тяване на органите за управление, 
силите за реагиране и население-
то за предстоящи метеорологични 
промени на времето (обилен сне-
говалеж, снегонавявания и обле-
денявания) – извършва се от фи-

зически лица с конвенционални 
средства. 

системи за наблюдение, ранно пре-
дупреждение и оповестяване на орга-
ните за управление, силите на есс и 
населението. 

на територията на областта информа-
ция за прогноза за времето, възниква-
не на щормови явления, количества-
та на падналите валежи и предсто-
ящо развитие на метеорологичната 
обстановка се получава от ниХМ към 
бан, Цан-център за аерокосмическо 
наблюдение на гдПбЗн-Мвр и сред-
ствата за масово осведомяване. 

Мерки За Защита на 
насеЛението

1. разработване и актуализиране на 
областния и общинските плано-
ве за защита при бедствия в част 
снегонавявания и обледенявания. 

2. Провеждане на мероприятия по 
усвояване на областния и общин-
ските планове за защита при бед-
ствия в част снегонавявания и об-
леденявания. 

3. информиране на населението за 
възникване на снегонавявания и 
обледенявания на територията на 
областта. 

4. Почистване на пътищата от репу-
бликанската и общинската пътна 
мрежа за осигуряване на нор-
мално движение на автомобили и 
хора. 
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5. създаване на организация за нор-
мално снабдяване с хранителни 
продукти, вода за пиене, лекар-
ства и др. 

6. организиране оказването на ме-
дицинска помощ на тежко и ди-
ализно болни – осигуряване на 
транспорт до болничните заведе-
ния (диализните центрове). 

дейностите по защитата на населени-
ето при възникване на снегонавява-
ния и обледенявания се изпълняват 
от звена, служби, сили и средства на 
регионалните структури на министер-
ствата и ведомствата, съгласно чл. 
20 от ЗЗб, които са съставни части на 
есс. Защитните дейности започват 
със своевременното информиране на 
населението за предстоящата промя-
на на метеорологичната обстановка и 
вероятността от възникване на снего-
навявания и обледенявания на тери-
торията на областта.

Почистването на пътищата от ре-
публиканската пътна мрежа се из-
вършва под ръководството на ди-
ректора на областно пътно упра-
вление (оПУ) с техника на пътнопо-
ддържащите фирми, имащи задъл-
жения по сключените договори за 
зимното почистване. 

Почистването на пътищата от общин-
ската пътна мрежа се извършва под 
ръководството на кметовете на общи-
ни и с техника на пътноподдържащи 
фирми, еднолични търговци и частни 
стопани по силата на сключените до-
говори за поддържане на общинските 
пътища преди настъпване на зимния 
сезон. 

щабът за изпълнение на областния 
план за защита при бедствия (щиобл-
ПЗб) планира и провежда мерки за за-
щита на населението при възникване 
на снегонавявания и обледенявания, 
като организира и координира: 

1. актуализиране на областния и об-
щинските планове за защита при 
бедствия: извършва се постоян-
но, при настъпване на изменение 
в нормативната база, промени в 
областната и общинските админи-
страции, в териториалните звена 
на съставните части на есс и др. 
областният управител и кметове-
те на общини организират и ръ-
ководят актуализирането на об-
ластния и общинските планове за 
защита при бедствия – част снего-
навявания и обледенявания.

2. изучаване, усвояване и проигра-
ване на областния и общинските 
планове за защита при бедствия, 
аварийните планове на обекти 
по чл.35 и планове за защита при 
бедствия на пребиваващите по 
чл. 36 от ЗЗб.

Подготовката на изпълнителната 
власт, органите за управление и си-
лите на съставните части на есс се 
извършва чрез провеждане на тре-
нировки и учения. с тренировките 
и ученията се цели да се усъвър-
шенства координацията, взаимо-
действието и практическите умения 
на екипите на съставните части на 
есс, състоянието и ефективност-
та на комуникационно-информаци-
онната система за реагиране при 
възникване на снегонавявания и 
обледенявания на територията на 
областта. тренировките и ученията 
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се провеждат по заповед на: 

	министъра на вътрешните работи; 

	областния управител; 

	кмета на общината.

При провеждане на тренировките и 
ученията се включва и населението 
за придобиване на адекватно пове-
дение за действия при възникване на 
снегонавявания и обледенявания. 

2.1. областният управител организи-
ра и отговаря за обучението на 
областната администрация за на-
чините на поведение и действие 
при възникване снегонавявания и 
обледенявания и изпълнение на 
необходимите защитни мерки. 

2.2. органите на изпълнителната 
власт и другите държавни органи 
организират обучение на служи-
телите от подчинените им зве-
на, служби и други оперативни 
структури за изпълнение на дей-
ности по защитата при възниква-
не на снегонавявания и обледе-
нявания. 

2.3. регионалното управление на об-
разованието организира и кон-
тролира обучението в училищата 
(професионални гимназии, сУ, 
оУ, нУ) и детските заведения за 
правилно поведение и действие 
при възникване на бедствия, ава-
рии, катастрофи и пожари - Ука-
зание от 2002 г. и инструкция № 2 
от 5 юли 2004 г. за подготовката и 
обучението на децата, педагоги-
ческия, административния и по-
мощен персонал в детските гра-

дини за безопасно поведение при 
бедствия, аварии, катастрофи и 
пожари. 

регионалният инспекторат по образо-
вание (сега регионално управление 
на образованието): 

	ръководи методически разработ-
ването на плановете на училищата 
и детските градини за защита при 
възникване на снегонавявания и 
обледенявания; 

	организира обучението на дирек-
торите на училищата и детските 
градини за разработване и усво-
яване на плановете за защита на 
пребиваващите при възникване 
на снегонавявания и обледенява-
ния; 

	контролира провеждането на 
учебни тренировки и учения с цел 
усвояване на плановете от персо-
нала и учениците; 

	организира обучението на дирек-
торите и персонала на училищата 
и детските градини за прилагане 
на мерки за защита на учениците 
и децата за действие при възник-
ване на снегонавявания и обледе-
нявания. 

	участва в организиране и про-
веждане на извънучилищните 
дейности – ученически състеза-
ния „Защита при бедствия, по-
жари и извънредни ситуации“, 
Младежки противопожарни отря-
ди „Млад огнеборец“, конкурс за 
детска рисунка „с очите си видях 
бедата“ и др. 
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2.4. обучението на населението за 
начините на поведение и дейст-
вие и изпълнението на необхо-
димите защитни мерки при бед-
ствия и аварии се организира от 
кметовете на общини като обуче-
ние по желание. 

2.5. източници на финансиране: 

	бюджет на областта; 

	бюджет на общините; 

	бюджети на регионалните струк-
тури на министерствата и ведом-
ствата; 

	републикански бюджет (за добро-
волните формирования); 

	други. 

инФорМиране и оПовестя-
ване на насеЛението 
При въЗникване на 
снегонавявания и 
обЛеденявания на 
територията на обЛастта

информиране и оповестяване на на-
селението при възникване на снего-
навявания и обледенявания на тери-
торията на областта се осъществява 
чрез монтираните сирени с опция за 
речева информация, радиотрансла-
ционен възел и кабелните оператори. 
информирането и оповестяване на 
населението при възникване на сне-
гонавявания и обледенявания също 
така се извършва и чрез местните 
радиотранслационни възли и кабел-

ни оператори. решаващо значение за 
успешното провеждане на спасител-
ните и защитните дейности е първо-
началното информиране на населе-
нието за: 

	правилно поведение и действия 
на населението при възникване 
на снегонавявания и обледенява-
ния; 

	информиране за промяна на ме-
теорологичната обстановка в об-
ластта и въведените ограничения 
по организация на движението по 
пътищата – да не се предприемат 
пътувания по пътищата от репу-
бликанската и общинската пътна 
мрежа при възникнали снегонавя-
вания и обледенявания; 

	обходните маршрути на непрохо-
димите пътища; 

	постовете за регулиране и отби-
ване на движението.

деЙности За наМаЛяване на 
риска 

Планът предвижда набор от дей-
ности за намаляване на риска от 
възникване на снегонавявания и за-
ледявания: 

	запознаване на членовете на щи-
облПЗб с функциите на съставни-
те части на есс по поддържане и 
почистване на пътищата от репу-
бликанската и общинската пътна 
мрежа на територията на облас-
тта при възникване на снегонавя-
вания и обледенявания; 
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	обучение на населението за учас-
тие в дейностите по защитата 
при възникнали снегонавявания 
и обледенявания (предавания по 
местните радио и телевизионни 
станции). 
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оПасни Фактори За Човека  
При ПоЖарогасене и сПасяване

атмосферният въздух съдържа още 
прахови частици, водни пари и др. 
съставки, чието процентно обемно 
участие в състава му е незначително.

съставът на въздуха в различните 
райони над земната повърхност не 
е еднакъв и се променя във време-
то, като това зависи от естествени-
те и промишлени им условия и не 
влияе съществено върху човешкия 
организъм.

При възникване на пожар обаче със-
тавът на въздуха в огнището на горе-
нето и около него рязко и бързо се 
променя. в резултат на горенето на 
веществата се образуват и отделят 
голямо количество газове и твърди 
частици (дим), а при гасене с вода и 
значително количество водни пари. 
При пожар се отделят и големи коли-
чества топлинна и светлинна енер-
гия. Продуктите на горенето и отде-
лената енергия постъпват в околната 
атмосфера и променят силно нейно-
то енергийно и веществено съдър-
жание.

видът на продуктите на горене зависи 
от веществения състав на горящите 
материали, а дебитът и концентраци-
ите им - от количеството и интензив-
ността на горенето. 

При пожар в атмосферата могат да по-
стъпят газове и пари на вещества, из-
тичащи от съдове, съоръжения и тръ-
бопроводи, повредени от горенето.

основни ПоЛоЖения

1. състав на атмосферния въздух и 
изменение при пожар.

Материалната среда, намираща се 
непосредствено над земната повърх-
ност, се нарича атмосферен въздух. 
той се състои от газообразни, течни и 
твърди вещества, които са в подвиж-
но - летателно състояние. Преобла-
даващите компоненти на въздуха са 
газобразните вещества. съставът на 
атмосферния въздух се описва от три 
показателя - веществено, обемно и 
масово (тегловно) съдържание на не-
говите компоненти.

Поради голямата подвижност на 
въздуха и дифузията на газовете ве-
щественото и обемното съдържание 
на атмосферния въздух на височина 
до 15 - 20 кm са сравнително еднак-
ви и постоянни. видът на газовете 
и тяхното средно обемно съдържа-
ние, изразено в проценти, е, както 
следва: 

азот - 78,8

кислород - 20,95

аргон - 0,93

въглероден двуокис - 0,03

други инертни газове: хелий, во-
дород, неон и др. - 0,01.
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Продуктите на горенето и изтичащите 
газове и пари могат да въздействат 
върху човешкия организъм по разли-
чен начин. те са способни да причи-
нят временни или трайни увреждания 
на отделни органи или на целия орга-
низъм, в това число и смърт.

важен фактор при работа в условията 
на пожар е и високата температура на 
атмосферата. в огнището на горене-
то тя достига 1000°с, а на значително 
разстояние от него е твърде висока 
и не позволява приближаване и про-
дължителна работа на личния състав. 
високата температура може да при-
чини не само изгаряния. тя причиня-
ва и затруднения в дишането и топло-
отдаването от човешкото тяло. 

основни своЙства на 
отдеЛящите се При 
горенето на веществата 
и МатериаЛите ПродУкти, 
както и оПасните За 
ЧовеШкото Здраве 
конЦентраЦии

1. газове и пари, отделяни при горе-
не (пожар).

обикновено в условията на пожар 
количеството въздух, необходим за 
пълното изгаряне на горимите мате-
риали, не достига в зоната на горене. 
При това непълно горене се отделя: 
токсичният со, твърди частици въ-
глерод (във вид на сажди) и други 
продукти.

над 70% от жертвите при пожар са от 

отравяния вследствие продуктите на 
горене, съдържащи 50-100 вида хи-
мически съединения.

най-токсични и най-често отделяни 
при пожар са окисите на въглерода 
со и со2 – причина за 50-80% от заги-
налите.

	со се свързва с хемоглобина на 
кръвта 200-300 пъти по-бързо от 
кислорода - настъпва кислороден 
глад на организма;

	со2 замества кислорода в кръвта, 
ускорява дишането, поради което 
се поглъщат по-големи количе-
ства от другите газове в по-опас-
ни концентрации. При 10% - човек 
загубва съзнание;

	SO2 – концентрация от 0,03% серен 
диоксид е пагубна за организма. 
с влагата от слизестите тъкани на 
дихателните пътища се превръща 
в сярна киселина, която разруша-
ва тъканите;

	За 5 - 10 минути дишане с летален 
изход са концентрациите на фо-
сген (само 0,005%), хлор (0,025%), 
сероводород (0,08%), хлороводо-
род (0,3%), – все съставки на ди-
мните продукти;

	За същите продукти при вдишване  
за 0,5 - 1 час: фосген (0,0025%), 
хлор (0,0025%), сероводород 
(0,04%), хлороводород (0,1%)

	Задимяването при горене (пожар) 
води до среда с намалено коли-
чество кислород. Пониженото съ-
държание на кислород, даже при 
отсъствие на всякакви други га-
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зове, може да бъде пагубно. При 
14,6% човек загубва съзнание, а 
под 9% - има реална опасност за 
живота.

2. висока температура при горене 
(пожар).

При горене, респективно при пожар, 
съществуват три основни механизма 
за (тооплообмен) отделяне на топли-
на при пожар: топлопроводност, кон-
вективен и лъчист топлообмен. във 
всеки етап на развитие на пожара 
тези три типа отделяне на топлина се 
проявяват по различен начин и сила 
и водят до опасни за хората в обсега 
изгаряния.

Повишената температура води до по-
ражения на кожата и дихателните пъ-
тища на човек.

всяко повишение на околната темпе-
ратура води до поражения: 

	над 44°с – болезнени усещания; 

	над 77°с – разраняване кожата на 
поразения участък;

	над 149°с – мигновено изгаряне 
на дихателните пътища. 

Пределът за физически здрав човек 
е 10 мин при температура 80 - 100°с.

тежестта на изгарянето се определя от 
степента, дълбочината на засегнатите 
тъкани, както и от обема на изгоре-
ната телесна повърхност като част от 
цялата телесна повърхност. същест-
вуват различни формули и правила за 
определяне процента на изгаряне като 
големина на повърхност.

според дълбочината на изгаряне съ-
ществуват 4 степени на изгаряне.

3. Методи за защита на човешкия 
организъм от продуктите на го-
ренето.

Защитата на организма на участващи-
те в гасенето на пожари хора от вред-
ното и опасно въздействие на отделя-
щите се продукти при горенето може 
да бъде групова и индивидуална.

груповата защита от своя страна може 
да се осъществи по два начина:

	Чрез прилагане на дистанционни 
методи и средства за пожарогасе-
не, при които хората се намират 
на безопасно разстояние от огни-
щето на пожара;

	Чрез прилагане на методи и сред-
ства за намаляване концентраци-
ите на продуктите на горенето в 
зоната на оперативните действия 
до стойности, безопасни за здра-
вето и живота на човека.

дистанционният начин на гасене на 
пожари е най-безопасен, но на този 
етап позволява отдалечаване на раз-
стояния до 25 - 30 m.

Методите и средствата за намалява-
не на концентрациите на продуктите 
на горенето до безопасни за човеш-
кия организъм стойности се прилагат 
главно при пожари в затворени поме-
щения. те се подразделят на:

	методи и средства за улавяне и 
утаяване на продуктите на горене-
то - с разпръсната струя вода или 
пяна в помещенията, при което 
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разтворимите във вода продукти 
като въглероден двуокис, азотен 
окис, азотен двуокис, серен двуо-
кис, сероводород и др. се разтва-
рят в тях и се утаяват на пода;

	методи и средства за създаване 
на налягане в стълбищни клетки и 
др. посредством специално устро-
ени за целта вентилатори, при ко-
ето се предотвратява навлизането 
на дим в тях;

	методи и средства за проветрява-
не на задимените помещения.те 
са най-ефективни, но естествена-
та вентилация невинаги е доста-
тъчна и се налага използването на 
диморефульори.

индивидуалната защита на организма 
на участващите в пожарогасенето се 
прилага в случаите, когато липсват 
средства за колективна защита или 
пък тяхната ефективност не е доста-
тъчна. в зависимост от вида на горя-
щите материали, респективно отде-
лящите се продукти при горенето и 
тяхното въздействие върху организма 
на човека, средствата за индивидуал-
на защита се подразделят на средства 
за защита на дихателните органи, на 
очите, на главата, на тялото, само на 
крайниците (ръце, крака).

4. топлинна защита на тялото.

топлината въздейства върху огнебор-
ците по четири принципно възможни 
начина:

	предаване чрез горещи газове;

	при допир до нагорещени повърх-
ности;

	при вдишване на нагорещени га-
зове;

	чрез излъчването на нагорещени 
тела и газове.

Първият начин на въздействие може 
да се избегне, като се подхожда към 
огнището на пожара от надветрената 
страна.

въздействието при допир до нагоре-
щени повърхности се избягва чрез 
правилни тактически действия и по-
вишено внимание.

Поражението на дихателните пътища 
в резултат на вдишване на горещи 
газове също може да се предотврати 
чрез използване на изолиращи диха-
телни апарати.

излъчването на нагорещените тела 
и газове представлява сериозен про-
блем и заплаха за огнеборците. из-
вестно е, че излъчваните лъчи пред-
ставляват електромагнитни вълни, 
които се разпространяват от излъчва-
щото тяло праволинейно във всички 
посоки и при срещата си с други тела 
и обекти отново се превръщат в то-
плина.

незащитеното човешко тяло (при от-
крита кожа) чувства „горещо“ при 
мощност на топлинното излъчване 
от 0,1 до 0,23 W/сm. ако силата на 
облъчването превишава тези стойно-
сти, се получават изгаряния от І до ІІІ 
степен.

опасността от прегряване на органи-
зма на огнеборците нараства и при 
повишаване на влажността на въздуха 
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в резултат например на прилагането 
за гасене на най- разпространеното 
гасително средство - водата. Затова 
защитата на огнеборците от лъчиста-
та топлина чрез оросяване с вода в 
много случаи става невъзможно, тъй 
като при високите температури раз-
пръснатата вода бързо се превръща в 
нагрята пара, от която се получават 
изгаряния на тялото.

от изложеното дотук става ясно, че 
при гасенето на пожари личният със-
тав трябва да се защитава не само от 
непригодната за дишане среда, но и 
от топлинното въздействие. За тази 
цел в практиката са намерили прило-
жение различни индивидуални топ-
лозащитни облекла и средства.

в най-общия случай топлозащитни-
те облекла се състоят от: качулка, 
куртка, панталон, ботуши, ръкави-
ци.За изработването им се използва 
„огледален алуминий“, тъй като той 
отстранява влиянието на топлинното 
излъчване. той отразява до 90 на сто 
от излъчванията с дължина на вълни-
те до 200.10-9 m. на практика това са 
всички топлинни излъчвания.

5. опасности за пострадалите и спа-
сителите при ПтП:

	опасност от пожар

наличието на ЛЗт, източници на ел. 
ток или механично изсичане на искра 
са предпоставка за бързоразвиващ се 
пожар, който ще убие пострадалите и 
застрашава спасителите.

	опасност от пропадане, преобръ-
щане или потегляне на катастро-
фиралото средство, което ще 

доведе до смърт или нараняване 
както на пострадалия, така и за 
спасителите.

	опасност от срутване на пътно съ-
оръжение и др.

	опасност от пожар, отравяне или 
увреждане от химическо веще-
ство или спонтанна реакция на ве-
щества, при която да загинат или 
пострадат хора.

	опасност от вторични ПтП.

опасните фактори при горенето на 
веществата и материалите могат да 
се разделят на основни и вторични.

1.	основните опасни фактори за чо-
века при пожарогасене и спасява-
не са:

	повишена температура на обкръ-
жаващата ни среда;

	токсични продукти от горенето и 
от термичното разлагане;

	понижена концентрация на кисло-
род.

	пламъци и искри;

	дим и повишена оптическа плът-
ност на средата.

2. вторични опасни фактори при по-
жар

	падащи парчета и части от разру-
шаващи се агрегати, конструкции 
и инсталации;

	токсични вещества, отделящи се 
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вследствие на разрушаващи се 
апаратури и инсталации;

	поражения от късо съединение 
вследствие разрушаващи се апа-
ратури и инсталации; 

	допълнително възникващи взри-
вове вследствие от пожара;

	парите от гасителните вещества, 
употребявани за потушаване на 
пожара.
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общи иЗисквания За беЗоПасност на трУда 
При ПоЖарогасене и сПасяване

пасност и здраве при работа;

	При какви обстоятелства лицата 
се допускат до самостоятелна ра-
бота, свързана с Пг и сд;

	кои са основните изисквания за 
безопасна работа при осъществя-
ване на Пг и сд на съответните 
етапи и при конкретни обстоятел-
ства.

изискванията за безопасност на тру-
да при пожарогасене и спасяване се 
предявяват както към служителите 
от основните структури по чл. 9 от 
Закона за Мвр, осъществяващи Пг и 
сд, така и към участниците в добро-
волните формирования, създадени 
за самостоятелни действия и/или за 
подпомагане на основните съставни 
части на единната спасителна систе-
ма (есс). 

1. с цел създаване на безопасни ус-
ловия на труд е необходимо да 
бъде: организирана дейността 
по отстраняване или ограничава-
не на съществуващите фактори, 
представляващи риск за живота, 
здравето и трудоспособността на 
служителите/доброволците; га-
рантирано спазването на прави-
лата и нормите за безопасност 
и здраве при работа, съгласно 
действащата нормативна уредба 
в тази област; изградена вътреш-
на система от правила и изисква-
ния за безопасност и здраве при 

основната цел при разглеждане на 
настоящата тема е изясняване на об-
щите изисквания за безопасност на 
труда, които следва да бъдат спазва-
ни при извършване на пожарогасене 
и спасителни дейности (Пг и сд) от 
участниците в доброволните форми-
рования.

като по-важни задачи, поставени при 
разработването на темата, могат да 
бъдат посочени: 

	акцентиране върху основните 
правила за извършване на безо-
пасно пожарогасене и спасяване; 

	Запознаване на обучаемите със 
специфичните условия и средата, 
в която се налага извършването 
на тези дейности;

	обръщане на особено внимание 
върху екипната работа във всеки 
един случай. 

с разработването на настоящата тема 
се цели даването на отговор на след-
ните въпроси:

	с какво се характеризира създа-
ването на безопасни условия на 
труд за лицата, извършващи по-
жарогасене и спасяване (основни 
компоненти);

	кои са длъжностните лица, носе-
щи непосредствена отговорност 
за спазване на правилата за безо-
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работа; осигурено оборудване 
с нужните средства за защита в 
случаите, в които е невъзможно 
отстраняването на съществува-
щите опасности и вредности чрез 
технически или други мерки; 
осигурено окомплектоването на 
служителите/доброволците със 
защитни средства, съгласно ус-
тановените изисквания и в зави-
симост от конкретните условия на 
труд (т.е. отчитайки особеностите 
на съответната територия, на коя-
то се извършват Пг и сд); създа-
дена система за информиране и 
обучение по въпросите, свързани 
с безопасност и здраве при рабо-
та; осъществяван контрол върху 
спазването на изискванията за 
безопасност и здраве при работа.

2. длъжностните лица, носещи не-
посредствена отговорност за 
спазване на правилата за безопас-
ност и здраве при работа, са, как-
то следва: 

	ръководителят на занятието при 
провеждане на обучение;

	ръководителят на операцията - 
при извършване на Пг и сд при 
пожари, бедствия, аварии и из-
вънредни ситуации; 

	предварително определеният от-
говорник или най-старшият от из-
вършващите съответната дейност 
при работа, свързана с опасности, 
както и с действия по поддържа-
нето, ремонта и експлоатацията 
на специализираната техника и 
сградния фонд.

доброволците се допускат до рабо-

та, свързана с Пг и сд, след пре-
минаване на съответното обучение 
и завършване на първоначалния ос-
новен курс, което се удостоверява с 
издаването на служебна бележка от 
институциите, провели обучението. 
Задължително е и провеждането на 
инструктажи за условията и реда за 
провеждането на периодично обуче-
ние и инструктаж на работниците и 
служителите по правилата за осигу-
ряване на здравословни и безопасни 
условия на труд. При ограничаване и 
ликвидиране на пожари, както и при 
провеждане на спасителни операции, 
минималната численост на един екип 
трябва да бъде трима доброволци. 

3. основните нормативни актове ко-
ито определят безопасността на 
труда в българия са: 

	Закон за здравословни и безопас-
ни условия на труд

	наредба № рд-07-2/16.12.2009 г. 
за условията и реда за провеж-
дането на периодично обучение 
и инструктаж на работниците и 
служителите по правилата за оси-
гуряване на здравословни и безо-
пасни условия на труд; 

	Заповед Із - 1775/05 август 2010 
г. Утвърждаване на Правила за 
безопасност и здраве при работа 
на органите за ПбЗн, издадена от 
Министерството на вътрешните 
работи и обн. дв., бр. 62 от 12 ав-
густ 2011 г. 

При гасене на пожари, ликвидиране 
на бедствия, аварии и извънредни 
ситуации освен разпоредбите на тези 
нормативни документи се спазват и 



116

Проект  общностен отПор на бедствени събития (CODE)  ●  сборник МатериаЛи

изискванията на нормативните ак-
тове, регламентиращи пожарогаси-
телната и спасителната, оказването 
на първа медицинска помощ и тези, 
свързани с радиационната защита, 
и дейностите, свързани с превоз на 
опасни вещества и товари и др. 

след извършено оповестяване на съ-
ответното доброволно формирование 
при възникване на пожар или извън-
редна ситуация доброволците трябва 
максимално бързо да се придвижат 
до местопроизшествието при спазва-
не на всички изисквания, заложени 
в Закона за движения по пътищата 
и Правилника за неговото прилагане 
и при съобразяване с пътната обста-
новка. още на този етап е необходи-
мо гарантирането на собствената без-
опасност и здраве, както и на участ-
ващите в движението лица.

ЛиЧни ПредПаЗни средства 
и екиПировка

Личните предпазни средства са раз-
лични защитни изделия, които по-
жарникарите използват за индиви-
дуална защита от професионалните 
вредности, присъстващи в работната 
среда. те са необходими при провеж-
дането на пожарогасителни операции 
и отстраняването на последиците от 
производствени аварийни ситуации с 
наличие на вредни вещества и/или с 
отделянето на вредни пари, газове и 
токсични прахови аерозоли. ЛПс не 
премахват професионалните вред-
ности, но отстраняват възможността 
за тяхното неблагоприятно въздейст-
вие, като се явяват допълнение към 
основните мероприятия по безопас-

ност, които се провеждат в хода на 
оперативната намеса.

изисквания към ЛПс:

Личните предпазни средства трябва 
да:

	осигуряват защита от рисковете, 
при които се прилагат, без те са-
мите да водят до увеличаване на 
който и да е риск;

	отговарят на условията на съот-
ветното работно място;

	са съобразени с ергономичните 
изисквания и здравословното със-
тояние на работещите, които ги 
използват;

	съответстват на размерите на из-
ползващия ги, ако е необходимо, 
след подходящо регулиране.

Личните предпазни средства се из-
ползват:

а) постоянно - когато опасностите 
действат непрекъснато;

б) периодично - когато опасностите 
възникват при определени видове 
и условия на работа;

в) аварийно - при възникване на ава-
рии, бедствия, катастрофи и дру-
ги подобни обстоятелства.

Личните предпазни средства трябва 
да се пускат на пазара, придружени 
с инструкция за употреба, изготвена 
от производителя, която трябва да е 
изчерпателна, разбираема и да съ-
държа:
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а) името и адреса на производителя 
и/или на неговия упълномощен 
представител;

б)  информация за съхраняване, упо-
треба, почистване, поддържане, 
обслужване и дезинфекция;

в)  информация за резултати от из-
питвания, доказващи класовете 
на защита, осигурявани от ЛПс;

г)  какви са принадлежностите към 
ЛПс (ако има такива) и характе-
ристиките на резервните части;

д)  класовете на защита, съответ-
стващи на различните нива на ри-
ска и съответните ограничения за 
използване;

е)  крайната дата или периода на 
годност на ЛПс или на някои от 
неговите съставни части;

ж)  каква е подходящата опаковка за 
транспортиране на ЛПс;

з) какво е значението на използва-
ните маркировки;

и) името, адреса и идентификаци-
онния номер на лицето, получило 
разрешение за оценяване на съ-
ответствието, което е участвало 
в оценяването на ЛПс на етапа на 
проектиране.

1. Защитни ръкавици за пожарни-
кари

Защитните ръкавици за пожарникари 
са предназначение да защитават ръ-
цете при обикновени пожарогасител-
ни и спасителни действия. 

изработват се от композиционни 
състави със здравина и най-често за 
външни елементи при тях се включ-
ват специално изработени кожени 
материали. размери от № 6 до № 11, 
годност 36 месеца.

разновидности: 

	Препокриване под ръкавите на 
облеклото

	Препокриване над ръкавите на 
облеклото

2. Защитни обувки за пожарникари

Защитните обувки за пожарникари са 
предназначени да защитават краката 
при обикновени пожарогасителни и 
спасителни действия.

стандартното указание е, че те са 
устойчиви при гасене на пожар и за-
щитават крайните части на краката, 
включително глезените, от темпера-
турни изменения, пронизване падане 
на тежки предмети. но не може да се 
разчита на тях за директни контакти с 
пламъци, силно нагорещени предме-
ти, някои химикали. видове:

	обувки, изработени от кожа 

	от кожа и други материали

обувките трябва да имат защитна 
вложка (стомана или карбон) тряб-
ва да минава през цялото ходило и 
бомбето. в последно време отново 
се минава само на метална, тъй като 
карбонът старее бързо. 5 години (60 
месеца) срок на годност. инструкция 
I - 491. 
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3. Защитни каски, колани и снаря-
жение за пожарникари.

Защитни каски за пожарникари – за-
щитно средство за глава, предназ-
начено да защити главата от опасно-
стите, възникващи при пожарогасене 
и спасяване, като удари от падащи 
предмети, разпръсната вода, лъчиста 
топлина и др. Практически служи и 
за по-лесно откриване на ползвателя 
и поради отражателния й ефект. бдс 
EN 443. каската се състои от корпус 
с предпазна част за врата и лицето. 
срок на експлоатация – максимум 120 
месеца (10 год.)

	индивидуална екипировка и кола-
ни за спасители и пожарникари.

колан пожарникарски спасителен 
е предназначен за самоспасяване, 
спасяване на друг човек, прикреп-
ване при пожарогасене и спасител-
на дейност на височини, стръмни и 
други опасни места. служи също и 
за носене на част от индивидуална-
та екипировка (снаряжението), като 
киркобрадва, ключ затегач, шланго-
ва кръпка, шлангова задръжка, ос-
ветителен прибор и др. независимо 
от конструктивното разнообразие 
пожарникарските колани най често 
се състоят от лента и карабинер (ка-
рабина) и в стандартите се среща и 
карабинер и карабина. Лентата се 
изработва от текстил, кожа и др. ма-
териали с необходимата здравина, 
карабинерът се изработва от кръгла 
стомана или алуминиева сплав, има 
крушообразна форма и е снабден с 
пружинираща ключалка, отваряща се 
навътре. в съответствие с инструкция 
Iз 491/28.03.2007 г. коланите на всеки 
6 месеца се изпитват като закопчан и 

свободно окачен на карабината, като 
се натоварват с 350 кг в продължение 
на 5 минути. Приложение № 24

	индивидуалната екипировка (сре-
щана и като снаряжение) включва 
специализирани технически ус-
тройства за нуждите на пожаро-
гасенето и спасителната дейност, 
които са без защитна функция, но 
се носят и използват съвместно с 
личните предпазни средства. та-
кива са:

	Личен осветителен прибор (фе-
нерче) 

	Фазомер (фазоуказател) 

	киркобрадва (малка) 

	Шлангови задръжки

	кръпки (превръзки) шлангови

	ключове затегачи

Малката киркобрадва, която е част 
от снаряжението, е предназначена 
за разсичане на дървени конструк-
ции, направа на отвори в различни 
конструкции, прикрепване на пожар-
никаря (спасителя) при движение и 
работа по стръмни места. изработва 
се от инструментална стомана, като в 
единия си край има форма на брадва, 
а в другия - на кирка с леко заострен 
и слабо извит навътре връх. в сре-
дата между двата края се използва 
дръжка, която е или от дървен мате-
риал (специален), или със специална 
изолираща част. тя се носи в кожен 
калъф върху колана. 

ключът затегач малък е инструмент, 
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предназначен за съединяване или 
разединяване на противопожарни съ-
единители от шлангови линии, когато 
това е невъзможно или затруднено да 
се осъществи само с ръце. изработва 
се от инструментална стомана и има 
форма на полукръг с дръжка в еди-
ния й зъб в другия си край. носи се в 
кожен калъф, прикрепен към пожар-
никарския колан.

Шланговата кръпка (превръзка) слу-
жи за временно спиране на течове от 
шланг, без да се прекъсва подаване-
то на пожарогасителното вещество. 
обикновено представлява текстилни, 
каучукови или от друг материал пра-
воъгълни парчета, снабдени с връзки 
или други устройства за пристягане 
около шланга.

Шланговата задръжка е предназначе-
на за прикрепване на шланг, когато е 
част от вертикална шлангова линия, 
към стабилни елементи като парапе-
ти, прозоречни клетки, тръбни инста-
лации и други. Представлява ремък 
или въже в единия край с прикрепена 
плоска стоманена кука, а в другия - 
плоска продълговата халка.

4. диелектрични средства за пожар-
никари и спасители. 

диелектричните (електрозащитни) 
средства са предназначени за защита 
на ползвателите от поражението на 
електрически ток, от въздействието 
на електрическата дъга, продуктите 
на горенето, както и от въздействи-
ето на електромагнитно поле. те са 
част от електрозащитните средства, 
използвани от всички работещи с 
електроинсталации и съоръжения.

към тези средства спадат диелек-
тричните ръкавици, боти, килимчета, 
изолиращи клещи, преносими зазе-
мители и други. изработват се от ви-
сококачествени каучукови материа-
ли. използваните от пожарникарите и 
спасителите обикновено са за защита 
до един киловолт напрежение, из-
ползват се при спазването на строги-
те мерки за безопасност обикновено 
в комплект. важно е да се знае, че 
се експлоатират в съответствие с ин-
струкция за експлоатация на пожар-
ната техника – 491/2007 г., както и 
наредба № 22 за изпитване на елек-
трозащитни средства в експлоатация 
(дв, бр. 45, 2006 г.). в съответствие 
с указанията за изпитване в експло-
атация и най-вече приложение № 23 
към член 113 от инструкция 491/2007 
диелекричните средства се изпитват, 
както следва:

	диелектричните ръкавици – не по-
рядко от веднъж на 6 месеца, на 
изпитвателно напрежение 2.5 ки-
ловолта;

	диелектричните боти – не по-
рядко от веднъж годишно, на из-
питвателно напрежение 15 кило-
волта;

	диелектрично килимче - не по-
рядко от веднъж на 2 години, на 
изпитвателно напрежение 5 кило-
волта;

	клещи ножици с изолиращи дръж-
ки - не по-рядко от веднъж годиш-
но, на изпитвателно напрежение 
2.5 киловолта.

При изпитването лицензираната лабо-
ратория (фирма) издава протокол за 
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резултатите от изпитването, а върху 
всяко от изпитваните средства се на-
нася маркировка със специален печат 
и указания дали средството е годно 
или негодно за експлоатация.

5. костюми за химична защита

костюмите се ползват от минимум 
двама (в група). трябва да са обучени 
да ползват и дихателни апарати.

редът за работа е такъв, че след из-
ползване на костюмите преди събли-
чане те трябва да се измият обилно 
с вода, може и с почистващи препа-
рати, които не увреждат костюма или 
човека. допълнително костюмите 
могат да се почистват и обработват в 
така наречените деконтаминационни 
камери, при необходимост се поста-
вят в специални калъфи и могат да се 
предадат за допълнително почиства-
не, дезинфекциране, дезактивиране 
и т.н. съхранението им и поставяне-
то им на дежурство е в съответствие 
с указанията на производителя, може 
да бъде на закачалка или в сгънат 
вид, в противопожарни или спасител-
ни автомобили, както и в помещения. 
важен момент е, че производителите 
препоръчват по време на експлоата-
ция костюмите да се тестват (изпит-
ват) под налягане периодично при 
всяко разглобяване, ремонт, подмяна 
на части, но не по-рядко от веднъж го-
дишно, а ако се съхраняват в дежур-
на машина, не по-рядко от веднъж на 
6 месеца.

6. Защитни облекла срещу радиоак-
тивност, облекла за работа с ве-
рижни триони, защитни облекла 
срещу студ, дъжд, за алпинизъм, 
водолазни костюми и други.

	Защитни облекла срещу радиоак-
тивност - срещу алфа и бета лъ-
чение, но не и срещу гама.

	облекла за работа с верижни мо-
торни триони. имат материали от 
специални нишки в зоната на ко-
лената и мишниците, които бло-
кират триона и той изключва.

	Защитни облекла срещу студ, 
дъжд

	Защитни облекла за алпинизъм

	водолазни костюми

основни положения по защита на ди-
хателните органи на пожарникарите

състав на атмосферния въздух и из-
менението му при пожар или авария с 
отделяне на токсични вещества.

естествените съставки на нормалния 
атмосферен въздух са: кислород око-
ло 21 обемни процента, азот около 78 
обемни процента и под един процент 
газове като аргон, въглероден диок-
сид, водород, неон, хелий, криптон и 
ксенон. При възникване на пожар или 
авария съставът на въздуха в приле-
жащия район се променя значително. 
в резултат на горенето обикновено се 
отделят множество вредни газове и 
твърди частици, а при гасене с вода - 
и значителни количества водна пара. 

Установено е, че най-благоприятната 
концентрация на кислорода е 20.95 
обемни процента, а минимално до-
пустимата е 17 обемни процента. Под 
17 води до отпадналост, обездви-
жване и невъзможност да изпълнява 
действия. Минутен обем – 30 литра 
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вдишвания при средно тежка работа, 
50 – при тежка работа, 70 – при много 
тежка работа.

При пожар или авария е възможно на-
личието в работната зона на пожар-
никарите и спасителите на множе-
ство причинители на задушливо или 
токсично въздействие. възможна е 
и комбинация от двете въздействия. 
Често пъти при пожар е възможно и 

концентрацията на кислород да спад-
не под 17 процента, като например 
при концентрация 12 пр. настъпва за-
губа на съзнание. При концентрация 
7 процента за кратко време настъп-
ва смърт. При изследвания са уста-
новени концентрации около 4 пр. на 
кислорода в зоната в близост до ог-
нището на пожар, а при затворено по-
мещение за кратко време и в цялото 
помещение.
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иЗисквания и ПравиЛа За беЗоПасност  
При Ликвидиране на ПроиЗШествия

за ограничаване или прекратява-
не на изпускането или изтичането 
им, ако вече е настъпило такова;

	допълнителните сили и резервът 
от служители и техника се разпо-
лагат на безопасно разстояние, 
като се вземат предвид характе-
рът на терена, типът на застро-
яването, посоката на вятъра, кли-
матичните условия и други специ-
фични особености;

	При спасителните действия може 
да се използва аварийното обо-
рудване на превозното средство, 
транспортиращо опасния товар;

	когато при разузнаването се полу-
чи сведение за изтичане на газ и 
има опасност от обгазяване на ат-
мосферата, ро предприема мерки 
за защита на служителите и тех-
никата, включително и за евакуа-
ция при необходимост;

	след ликвидиране на произшест-
вието се вземат мерки за декон-
таминация на техниката и служи-
телите;

	деконтаминацията се извършва в 
периметъра на отцепената зона, 
като се преценява мястото за сва-
ляне на личните предпазни сред-
ства;

	когато не може да се определи 
видът на превозваното опасно ве-

ПроиЗШествия с 
трансПортни средства, 
ПревоЗващи оПасни 
вещества и товари

в диспечерския пункт и в пожарните 
и спасителните автомобили, участ-
ващи в ликвидирането на инциден-
ти с опасни вещества и товари (овт) 
се съхранява „справочник за опасни 
вещества“, който служи за опреде-
ляне на опасностите при произшест-
вия с овт, както и за своевремен-
но вземане на правилни решения и 
действия.

При инциденти с овт се извършват 
следните действия:

	с помощта на органите с полицей-
ски правомощия мястото на про-
изшествието се отцепва;

	вземат се мерки за защита на слу-
жителите, участващи в ликвиди-
ране на произшествието;

	събира се информация за овт 
при инцидента съвместно с дру-
гите компетентни органи;

	За получаване на информация за 
превозвания опасен товар може 
да се ползват транспортните съп-
роводителни документи;

	Предприемат се мерки за прдо-
твратяване отделянето на овт и 
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щество, се привличат компетент-
ни специалисти за идентифицира-
нето му с оглед предприемане на 
адекватни мерки за защита;

	след произшествие с овт всички 
служители, участващи в ликви-
дирането му, задължително пре-
минават през медицински пре-
глед.

гасене на ПоЖари и 
иЗвърШване на авариЙно-
сПаситеЛна деЙност При 
теЖки атМосФерни и дрУги 
екстреМни УсЛовия

наМаЛена видиМост

в задимени помещения служителите 
работят с дихателни апарати, а пъти-
щата за движение и евакуация се ос-
ветяват. вземат се незабавни мерки 
за отдимяване на стълбищни клетки, 
коридори и пътища за евакуация по-
средством диморефульори, вентила-
тори и други средства.

на местата, където има опасност от 
срутване и пропадане, се поставят 
постове за предупреждение и същите 
се обозначават по подходящ начин.

При гасене на пожари и извършване 
на асд в задимени участъци от ре-
публиканската пътна мрежа, както 
и при намалена видимост, се поста-
вя пост за безопасност, осигуряващ 
спиране на движението в участъка до 
пристигане на органите с полицейски 
правомощия.

сиЛен вятър

При гасене на пожари и извършване 
на асд при силен вятър се извършва 
следното:

	спазват се правилата за безопас-
на работа с подемните средства;

	вратите, прозорците и другите от-
вори се отварят само при необхо-
димост;

	При работа върху покриви на сгра-
ди и други височини служителите 
се обезопасяват с въже.

отриЦатеЛни теМПератУри

събирането на шлангови линии за-
почва от струйника, като подаването 
на вода не се прекратява, а само се 
намалява налягането. работещите за-
дължително се осигуряват с въжета 
или закрепват към стълбите с караби-
ната на пожарникарския колан. При 
движение по заледени покриви или 
покриви с голям наклон се използват 
стълби, а работещите се осигуряват 
с въже.

не се допуска прекъсване на подава-
нето на вода при промяна на позици-
ите на струярите.

размразяването на пожаротехниче-
ското въоръжение се извършва с го-
реща вода, пара или нагрети газове. 
Замръзнали шлангове се навиват на 
еднокатни рула, като местата на пре-
гъване се размразяват с гореща вода. 
По възможност стълбите не се обли-
ват с вода.
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гасене на ПоЖари и Ликвидиране 
на ПосЛедствията от аварии 
в обекти с иЗтоЧниЦи на 
ЙониЗиращо ЛъЧение

При участие в ликвидиране на по-
следствията от авария или гасене на 
пожар в обект, в който се използват 
източници на йонизиращо лъчение, 
служителите се допускат в зоната 
след разрешение на компетентните 
органи. Помещенията и участъците от 
територията се обозначават и ограж-
дат, като се установява режим на 
строг контрол от компетентните орга-
ни. При превишаване на допустимите 
стойности на йонизиращо лъчение се 
извършва деконтаминация.

служителите, извършващи спасител-
ни и гасителни действия в условия на 
йонизиращо лъчение, предварително 
се известяват за сложността на обста-
новката от ро.

осигуряването на защитата на слу-
жителите, в зависимост от мащабите 
на аварията, степента на радиация и 
сложността на обстановката, се из-
вършва чрез:

	контрол на индивидуалните дози 
на облъчване с индивидуален до-
зиметър с пряко отчитане на до-
зите;

	контрол на радиационната обста-
новка и времето за работа съглас-
но разчетите за дозите на облъч-
ване на служителите с оглед на 
тяхната замяна;

	Записване на данните за получе-
ните дози на облъчване за всеки 
служител в дневник за дозиметри-

чен контрол. сумарните дози на 
облъчване се нанасят в индивиду-
алните картони от компетентните 
органи.

в зоната на повишена радиоактив-
ност се допускат минимален брой 
служители за изпълнение на поста-
вените задачи. Предвиденият резерв 
от служители и техника се разполага 
на безопасно място. За ползване на 
гасителни вещества приоритетно се 
използват технически средства с дис-
танционно управление.

след работа в участък, замърсен с ра-
диоактивни вещества, служителите, 
пожарната техника и пожаротехниче-
ското въоръжение се подлагат на де-
контаминация. служители, работили 
в участък, замърсен с радиоактивни 
вещества, се подлагат на обстойно 
медицинско изследване. вещите, ко-
ито не могат да се деконтаминират, 
се третират като радиоактивни отпа-
дъци.

гасене на горски ПоЖари

При гасене на горски пожари се съз-
дава самостоятелен пункт по безопас-
ност, в който се води строг контрол на 
състоянието и времето на престой на 
всеки един служител, действащ в зо-
ната на пожара. За гасене на пожара 
не се допуска индивидуална работа, 
а силите и средствата се разделят на 
групи от минимум двама души, като 
на всяка група се назначава ръково-
дител. основните сили се съсредо-
точават и въвеждат в действие в за-
висимост от конкретната обстановка 
(откъм населен пункт, сечище, гор-
ски масив). При загубване на връзка 
с групите или с отделните участници 
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в Пг незабавно се организират из-
дирвателно-спасителни действия. на 
претърпелите злополука се оказва 
медицинска помощ и се организира 
транспортирането им до лечебно за-
ведение. работа с инструменти и мо-
торни агрегати се извършва само от 
правоспособни лица. При извършване 
на оперативни действия в „тъмната 
част“ от денонощието се осигуряват 
постове за наблюдение на рисковите 
участъци.

При гасенето на пожари личният със-
тав трябва да се защитава не само от 
непригодната за дишане среда, но и 
от топлинното въздействие. За тази 
цел при участие в ограничаване или 
ликвидиране на пожари добровол-
ците е необходимо да се явят с ин-
дивидуални топлозащитни облекла и 
средства.

в най-общия случай топлозащитните 
облекла се състоят от: каска/качул-
ка, куртка, панталон, ботуши, ръка-
вици. За изработването им се използ-
ва „огледален алуминий“, тъй като 
той отстранява влиянието на топлин-
ното излъчване. той отразява до 90 
на сто от излъчванията с дължина на 
вълните до 200.10-9 m. на практика 
това са всички топлинни излъчвания.

иЗисквания За беЗоПасност 
При Ликвидиране на ПоЖар 
иЛи авария с иЗтиЧане на 
вЗривооПасни и токсиЧни Пари 
и гаЗове, ЛесноЗПаЛиМи (ЛЗт) и 
гориМи (гт) теЧности

При ликвидиране на произшествия с 
изтичане на взривоопасни, токсични 
вещества, пари и газове се извършва 
следното:

	Установяват се видът и количе-
ството им;

	събират се данни и информация 
за опасните вещства и тяхното не-
утрализиране;

	вземат се мерки за защита на 
служителите, застрашените и по-
страдали хора при опасност от из-
кипяване.

При ликвидиране на пожар или ава-
рия служителите работят с дихателни 
апарати, противохимически облекла, 
гумени ботуши и ръкавици.

съобразно с релефа и метеороло-
гичната обстановка районът на про-
изшествието се отцепва със съдей-
ствието на полицейските органи и се 
определя основното направление и 
възловите точки при провеждане на 
операцията за ограничаване на ава-
рията.

При аварии в съдове, съдържащи ЛЗт 
и гт или взривоопасни газове, се ор-
ганизира изпускане на веществото в 
съседен или спецално доставен ре-
зервоар, а при наличие на горене се 
оставя да гори на факел с цел нама-
ляване на налягането в съда и недо-
пускане загазоването на района, като 
се осигурява и охлаждане на съсед-
ния резервоар.

Поради опасност от образуване на 
взривоопасна концентрация нефтоп-
родукти с пламна температура над 28 
градуса не се източват от нагрят ре-
зервоар.

към гасене на факелното горене се 
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пристъпва само след намаляване на 
налягането в инсталацията.

При изтичане на газ с опасност от за-
газоване се увеличава зоната за отце-
пление и се използва всяка възмож-
ност за прикритие.

след приключване на операцията ди-
хателните апарати и противохимиче-
ското облекло се носят до излизане 
от опасната зона и извършване на де-
контаминация на техниката, оборуд-
ването и облеклото.

При напускане на мястото на инци-
дента всички участващи служители 
се подлагат на тестове за установява-
не степента на токсично въздействие 
от вредни за организма вещества. 

иЗисквания и ПравиЛа За 
деЙствия При стиХиЙни 
бедствия

При земетресение началникът на де-
журната смяна е длъжен да органи-
зира излизането на автомобилите от 
гаража, паркирането им на безопасно 
разстояние от сгради и осигурява ох-
раната им.

За участие в спасителни действия при 
наводнения, виелици, обилни снего-
валежи, земетресения и др. се до-
пускат само добре екипирани и обо-
рудвани за съответната оперативна 
намеса служители.

При наводнения се използват само 
технически изправни уреди и съоръ-
жения. до спасителни действия се 
допускат само служители, обучени да 

боравят със съответните уреди и съ-
оръжения.

При виелици и обилни снеговалежи 
се извършват спасителни действия 
само с пожарни и спасителни авто-
мобили с повишена проходимост или 
верижни машини с изправни отопли-
телни системи, оборудвани с буксир-
ни съоръжения.

За спасяване на затрупани хора и жи-
вотни и изтегляне на затрупани пре-
возни средства се използват само 
технически изправни уреди и съоръ-
жения.

ПравиЛа За деЙствия При 
окаЗване на ПоМощ Под вода

като водолази могат да работят слу-
жители от ПбЗн, завършили курс за 
придобиване на правоспособност за 
водолаз.

Правоспособността на водолаза се 
проверява ежегодно от компетентни-
те органи след покриване на съответ-
ните нормативи за водолази.

спасителни, издирвателни и други 
дйности под вода се извършват от 
правоспособни служители от ПбЗн, 
оборудвани с необходимите средства 
за осигуряване на водолазните спус-
кания. служителите спазват изисква-
нията за безопасност при подготовка 
и по време на гмуркане съгласно ръ-
ководствата за обучение на водолази.

Преглед на годност се изисква:

	след инцидент под вода, свър-
зан с възникване на здравословни 
проблеми;
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	след заболяване от пад на наляга-
не;

	след заболяване с продължител-
ност повече от шест седмици;

	При съмнения за здравословни 
проблеми.

към всеки самостоятелно действащ 
водолаз се назначава служител за 
свръзка и се осигурява и резервен во-
долаз. водолазът изпълнява негови-
те указания, подавани по сигналното 
въже. Потапянето на водолаза във во-
дата се допуска едва когато резерв-
ният водолаз също е готов за това и е 
осигурена екипировка за безопасност 
с непотъващ буй.

При непрогледни и пространстве-
но ограничени водоеми се осигуря-

ва един резервен водолаз на двама 
действащи. При непрогледни и об-
ширни водоеми за всеки действащ 
водолаз се осигурява резервен водо-
лаз със служител за връзка.

скоростта на потапяне се определя 
от водолаза. допуска се максимална 
скорост на изплуване до 0.3 м/сек и 
потапяне до 20 метра дълбочина.

водолазът трябва да изплува незабав-
но, ако усети неразположение, след 
като превключи на резервен въздух 
или открие признаци за дефект във 
водолазния апарат.

При работа на водолазите в зимни 
условия задължително се осигурява 
разговорна връзка с тях. не се допус-
кат оперативни действия на водолази 
при течащ водоем, покрит с лед.
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анатоМоФиЗиоЛо гиЧни особености на 
ЧовеШкото тяЛо - органи, систеМи и 

ФУнкЦии. нарУШения на ФУнкЦиите на 
ЧовеШкото тяЛо

Функциите, които изпълняват кости-
те, могат да бъдат разделени на:

	поддържане на позицията на тя-
лото;

	предпазване на вътрешните орга-
ни;

	двигателна функция;

	кръвотворна функция - кръвните 
клетки се продуцират от червения 
костен мозък, който се намира в 
някои кости;

	складиране на минерали.

костната структура на главата при чо-
века е съставeна от множество свър-
зани кости и се нарича череп. в по-
голямата си част черепните кости са 
плоски и свързани неподвижно една 
спрямо друга чрез шевове.

според своите функции черепът се 
разделя на две части - мозъчен череп 
и лицев череп. 

Частта от скелета, образувана от ре-
брата, гръдната кост, гръдните пре-
шлени и ребрените хрущяли, се на-
рича гръден кош. Човешкият гръден 
кош е изграден от 12 чифта ребра, 
12 гръдни прешлена и гръдната кост. 
той има защитна функция за важните 

1. оПорно-двигатеЛна 
систеМа 

опорно-двигателната система се със-
тои от кости, стави и мускули, които 
функционират заедно за постигане на 
основната роля на тази система - под-
държане на положението на тялото и 
движението на тялото и неговите час-
ти в пространството.

костите при човека са разделени в 
пет отделни групи:

	дълги кости: това са костите на 
крайниците. на вид са дълги и ци-
линдрични. във всеки край те са 
покрити със ставен хрущял. При-
мери за дълги кости са бедрената 
кост, раменната кост и други.

	къси кости: тези кости обикнове-
но са асоциирани с фините дви-
жения. такива кости са костите 
на китката и костите на ходилото.

	плоски кости: те имат функция да 
предпазват вътрешните органи. 
такива са костите на черепа, ре-
брата, лопатката, гръдната кост .

	кости с неправилна форма: в тази 
група се включват прешлените и 
някои от костите на лицевия че-
реп.
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органи сърце и бял дроб, намиращи 
се в него, а също така осъществява 
опорна функция за раменния пояс и 
костите на горният крайник. благо-
дарение на подвижното свързване на 
ребрата с гръбначния стълб се осъ-
ществяват дихателните движения 
при гръдното дишане.

основната част от скелета на тулови-
щето е гръбначният стълб. той пред-
ставлява осев скелет, който е опора 
на цялото тяло. във връзка с изпра-
вения стоеж на човека гръбначният 
стълб има форма на S, като по този 
начин се разпределя тежестта на ту-
ловището и се предава към долните 
крайници. гръбначният стълб е из-
граден от множество сегменти, наре-
чени прешлени. различните отдели 
на гръбначния стълб се състоят от 
различен брой прешлени: шиен - от 7 
прешлена, гръден - 12 прешлена, по-
ясен - от 5 прешлена, кръстцов - от 5 
прешлена, и опашен - от 4 прешлена. 

анатомично костите на долния край-
ник се разделят на кости на тазовия 
пояс и кости свободния долен край-
ник. костите на тазовия пояс включ-
ват костите на таза, а свободният до-
лен крайник се състои от бедрената 
кост, костите на подбедрицата и кос-
тите в областта на ходилото. най-го-
ляма по размер е бедрената кост, а 
най-малките кости са в областта на 
ходилото. 

тазовият пояс, който свързва гръб-
начния стълб с долния крайник, се 
формира от двете симетрични части 
на тазовата кост. в задните си краища 
те се захващат с кръстцовата кост, а в 
предните двете части се събират чрез 
лонното съчленение (симфиза).

анатомично костите на горния край-
ник се разделят на кости на рамен-
ния пояс и кости на свободния горен 
крайник. костите на раменния пояс 
включват ключицата и лопатката, а 
свободният горен крайник се със-
тои от раменната кост, костите на 
предмишницата и малките кости в об-
ластта на китката, предкитката и пръ-
стите. 

ставите могат да се класифицират 
въз основа на структурата им или 
движението, което може да се осъ-
ществи в тях.

класификация:

	фиксирани стави: не се извърш-
ва движение в тях (свързванията 
между черепните кости);

	частично подвижни: извършва 
се много ограничено движение 
(междупрешленните дискове);

	синовиални стави: може да се 
осъществи движение.

Могат да се извършват следните дви-
жения:

	сгъване;

	разгъване;

	привеждане;

	отвеждане;

	завъртане.

Мускулите могат да се класифицират 
в три групи:
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	скелетна мускулна тъкан – на-
пречнонабраздени мускули. тази 
група мускули е волева.

	сърдечна мускулна тъкан - на-
пречнонабраздена, но не е во-
лева.

	гладка мускулна тъкан - намира 
се в стените на вътрешните ор-
гани, както и в тези на кръвонос-
ните съдове, храносмилателната, 
дихателната и отделителната сис-
тема. не зависят от волята на чо-
века.

Мускулите са около 40 - 50% от тегло-
то на човек.

видове мускули:

	според разположението си биват: 
мускули на главата, мускули на 
шията; гръдни, гръбни, коремни 
(мускули на туловището), муску-
ли на крайниците.

костите се привеждат в движение от 
прикрепените за тях мускули.

2. УстроЙство и ФУнкЦии 
на сърдеЧно-съдовата 
систеМа

сърдечно-съдовата система е изгра-
дена от кръвоносните съдове, изпъл-
нени с циркулираща течност - кръв, 
и от централен орган - сърце, при-
веждащ в движение тази течност. тя 
се разделя на два отдела, които се 
обозначават като кръвоносна и лимф-
на система. кръвоносната система 
пренася кръвта в тялото и се състои 

от сърце, артерии, капиляри и вени. 
артериалните съдове транспортират 
кръвта от сърцето до капилярите, от-
където тя преминава във вените, по 
които се връща отново в сърцето.

По лимфната система се пренася 
безцветна течност - лимфа, която 
представлява филтрат на кръвта, 
изпълващ тъканните пространства. 
Лимфата попада в лимфните капиля-
ри и чрез система от лимфни съдове 
достига до венозната част на кръво-
носната система, като по този начин 
лимфният път се явява спомагателен 
на венозния.

сърцето е кух мускулест орган с пом-
пена функция, извършващ ритмични 
съкращения, благодарение на които 
кръвта се движи в кръвоносните съдо-
ве. При човека сърцето се разделя на 
две половини - лява и дясна. от своя 
страна всяка половина се разделя на 
две кухини: горна - предсърдие, и до-
лна - камера. Между предсърдието и 
камерата на всяка от сърдечните поло-
вини се разполага отвор с клапа, която 
пропуска кръв само в една посока - от 
предсърдието към камерата. дясната 
сърдечна половина изпомпва венозна 
кръв, а лявата - артериална кръв.

венозната кръв от дясната камера се 
придвижва по белодробния ствол, 
който се разделя на две белодробни 
артерии (за двата бели дроба), кои-
то се разклоняват на по-малки съдо-
ве и формират капилярите на белите 
дробове. в белодробните капиляри 
се извършва газова обмяна между 
кръвта и атмосферния въздух. При 
този процес венозната кръв отдава 
въглероден диоксид и се обогатява 
с кислород, като се трансформира в 
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артериална или оксидирана кръв. По 
белодробните вени тази кръв се пре-
нася в лявото предсърдие. Пътят на 
кръвта от дясната камера до лявото 
предсърдие се нарича малък кръг на 
кръвообращението или белодробно 
кръвообращение.

от лявата камера богатата на кисло-
род артериална кръв се изпомпва в 
аортата, която се разклонява на по-
малки съдове - артерии. от артери-
ите кръвта достига до капилярната 
система на различни органи и тъка-
ни. на ниво капиляри от кръвта се 
отдават хранителни вещества и кис-
лород, които преминават в клетките, 
и се приемат отпадъчни продукти от 
клетъчния метаболизъм. По този на-
чин кръвта се трансформира в бедна 
на кислород венозна кръв.

венозната кръв по система от веноз-
ни съдове се транспортира до дясно-
то предсърдие. кръвоносните съдо-
ве, разположени от лявата камера до 
дясното предсърдие, се обединяват 
под названието „голям кръг на кръ-
вообращението" или „системно кръ-
вообращение".

в системния кръг на кръвообращени-
ето на сърдечно-съдовата система се 
включва и порталното кръвообраще-
ние, което събира кръвта от нечифт-
ните коремни органи - задстомашна 
жлеза, слезка и стомашно-чревния 
тракт. 

основните (магистрални) артерии се 
разполагат единствено в дълбочина в 
гръдна и коремна кухина и между мус-
кулите на шията, трупа и крайниците. 
Придружават се от един или два ве-
нозни съда, наречени дълбоки вени.

Магистралните съдове на сърдечно-
съдовата система се разполагат в об-
ласти от тялото, защитени от външен 
натиск и разтягане. така например 
аортата и двете кухи вени са ситуира-
ни в големите телесни кухини - гръд-
на и коремна. в областта на горни и 
долни крайници основните артерио-
венозни комплекси вървят предимно 
по тяхната вътрешна защитена страна 
и прекосяват ставите по тяхната сгъ-
вателна страна. тези съдове изпра-
щат клонове към най-близкостоящите 
органи от места, разположени най-
близко до съответния орган.

При съкращение на сърцето от вся-
ка камера се изтласква около 70 мл 
кръв, която преминава от лявата ка-
мера в аортата и от дясната камера 
- в белодробния ствол. началните 
участъци на тези съдове се разширя-
ват и налягането в тях се повишава 
(систолно налягане), като при аортата 
това налягане е значително по-високо 
поради по-голямото съпротивление в 
телесния кръг на кръвообращение. 
При отпускане на сърдечния мускул 
разтегнатите участъци на аортата и 
белодробния ствол се свиват и под-
помагат придвижването на кръвта в 
периферна посока. в подобно състоя-
ние изпадат последователно следва-
щите съдове, по които се разпростра-
нява пулсовата вълна.

3. УстроЙство и ФУнкЦия на 
диХатеЛната систеМа. 

диШане

дихателната система е изградена от 
дихателни органи и дихателни пъти-
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ща. Чрез нея се осъществява физио-
логичният процес дишане, при който 
се извършва обмяна на газовете о2 
и со2 между околната среда и орга-
низма.

дихателните пътища служат за от-
веждането на атмосферния въздух 
до белите дробове, които са газооб-
менящите органи. органите, образу-
ващи дихателните пътища, са: носна 
кухина, гълтач, гръклян, трахея и 
бронхи. те са кухи органи и повечето 
от тях съдържат хрущялни елементи, 
които ги поддържат отворени и улес-
няват движението на въздуха. По-го-
ляма част от тях отвътре са покрити с 
лигавица, в която се намират малки 
жлези, секретиращи слуз, служеща 
за слепване на прашинките от вди-
шания въздух. Лигавицата е богато 
кръвоснабдена и докато преминава 
покрай нея, въздухът се затопля и ов-
лажнява. 

носната кухина се състои от два нос-
ни хода, които имат сложен релеф 
и голяма повърхност. в основата на 
всяка ноздра има косъмчета, служе-
щи за задържане на едрите прахови 
частици. 

гълтачът е едновременно част от ди-
хателната и храносмилателната сис-
тема. горната част на гълтача грани-
чи с носната кухина и се нарича носо-
глътка. в нея са разположени струп-
вания от лимфни възли – сливици.

след гълтача следва гръклянът. той 
е орган на гласообразуването. във въ-
трешността му се намират две гласни 
връзки, между които се образува гла-
сова цепка. За да не се получи запуш-
ване на гръкляна по време на гълта-

не, входът му се затваря от хрущялно 
капаче – надгръклянник. така в тра-
хеята не влизат храна и течности. 

трахеята е тръба, която започва на-
долу от гръкляна и се разклонява на 
два бронха – ляв и десен. тези бронхи 
отиват към двата бели дроба – съот-
ветно ляв и десен, и се разклоняват 
на все по-тесни по диаметър мал-
ки бронхи. най тънките клончета на 
бронхите се наричат бронхиоли. тази 
структура много наподобява дърво, 
откъдето идва и наименованието – 
бронхиално дърво.

Функцията на дихателните пътища е 
да отвежда атмосферния въздух до 
дихателните органи (белите дробо-
ве) пречистен, затоплен и овлажнен, 
както и да връщат издишания въздух 
обратно в околната среда. 

диХатеЛни органи:

белите дробове са разположени в 
гръдния кош и се намират над диа-
фрагмата, която е плосък мускул. 
белите дробове отвън са обвити от 
обвивка, наречена плевра, която е 
изградена от два листа. външният 
лист сраства с повърхността на гръд-
ния кош. а вътрешният лист сраства 
с повърхността на белите дробове. 
Между тези два слоя се загражда 
много тясно пространство – плеврал-
на кухина. тя е изпълнена с плеврал-
на течност. всеки от белите дробове 
са изградени от огромно количество 
алвеоли. те представляват гроздо-
видно струпани мехурчета на края на 
бронхиолите. алвеолите са изпълне-
ни с въздух, а стените им са изклю-
чително тънки, което спомага тяхната 
функция – газовата обмяна. има гъста 
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мрежа от капиляри, които носят кръв 
от дясната камера на сърцето и плът-
но обвиват отвън алвеолите. кръвта, 
която преминава през белите дробо-
ве, се връща в лявото предсърдие 
чрез белодробните вени. 

Функцията на белите дробове е осъ-
ществяването на газовата обмяна 
между въздуха в алвеолите в белите 
дробове и кръвта в белодробните ка-
пиляри. 

МеХаниЗъМ на диХатеЛните 
двиЖения: 

белите дробове нямат собствени 
мускули. ролята на помпа, която пе-
риодично подменя въздуха в тях, 
изпълняват диафрагмата и гръдният 
кош. белите дробове пасивно следват 
движенията на гръдния кош и диа-
фрагмата. дихателните движения се 
осъществяват от дихателни мускули – 
междуребрените мускули и диафраг-
мата. 

дихателните движения са последо-
вателно редуващи се вдишване и из-
дишване. 

а) вдишването е активен процес. При 
него се съкращават диафрагмата и 
външните междуребрени мускули. 
обемът на гръдния кош се увелича-
ва, диафрагмата пада надолу, белите 
дробове увеличават своя обем. При 
разширяването им налягането на въз-
духа в тях става по-ниско от атмос-
ферното и в белите дробове навли-
за въздух – извършва се вдишване. 
При отпускането на мускулите, които 
участват в процеса вдишване, гръд-
ният кош се свива до първоначално-
то си състояние. белите дробове се 

свиват. те изтласкват навлезлия при 
вдишване въздух – извършва се про-
цесът издишване. 

когато тялото е в покой, издишването 
е пасивен процес, тъй като не се из-
исква съкращение на мускули. когато 
издишването е затруднено, в проце-
са се включват вътрешните между-
ребрени мускули и някои от коремни-
те мускули. 

когато тялото на възрастен човек е в 
покой, за една минута се извършват 
12 – 14 вдишвания. броят на дихател-
ните движения за минута се нарича 
дихателна честота.

4. УстроЙство и ФУнкЦии 
на ХраносМиЛатеЛната 
систеМа

тя се състои от храносмилателен ка-
нал и допълнителни жлези.

Храносмилателният канал започва с 
устна кухина, преминава след това в 
гълтач, хранопровод, стомах, тънко 
черво и завършва с дебело черво.

в устната кухина храната се раздро-
бява, овлажнява и започва да се раз-
гражда от ензимите, които се нами-
рат в слюнката.

в областта на шията се разполага гъл-
тачът. този орган може да бъде раз-
делен на три части: носна или горна, 
която е въздухоносен път; средна или 
устна, в която се кръстосват пътища-
та на дихателната и храносмилател-
ната система; долна или гръклянна, 
през която преминава само храната.
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Хранопроводът провежда храната до 
стомаха, като прекосява гръдната 
кухина. останалите органи на храно-
смилателната система - стомах, чер-
ва, черен дроб, задстомашна жлеза, 
се разполагат в коремната кухина .

в стомаха храната се подлага на 
действието на стомашния сок.

в тънкото черво се извършва резорб-
ция на хранителните вещества, а в 
дебелото черво - резорбция на вода.

Характерно за органите на храносми-
лателната система е, че са богато 
кръвоснабдени. това е така, тъй като 
за нуждите на организма са необходи-
ми кислород и хранителни вещества, 
които са необходими за дейността на 
жлезите.

към храносмилателната система спа-
дат и двете големи жлези - черен 
дроб и панкреас.

коремната кухина се разпростира 
между гръдния кош и таза. диафраг-
мата отделя гръдната от коремната 
кухина. това е най-голямата телесна 
кухина и в нея са поместени редица 
органи, принадлежащи към следните 
системи:

	полова система - вътрешните по-
лови органи при жената и мъжа;

	отделителна система – бъбреци, 
уретери, пикочен мехур, уретра;

	храносмилателна система – сто-
мах, черва, черен дроб, жлъчен 
мехур; 

	далак (слезка).

5. УстроЙство и ФУнкЦии на 
нервната систеМа

нервната система извършва регула-
ция на жизнените процеси и коорди-
нира функцията на останалите систе-
ми и органи. При осъществяване на 
тази функция върху нея въздействат 
и дразнители от вътрешната среда на 
организма (вътрешни органи, кръво-
носни съдове, кръв). дразнителите 
(стимули) от външната и вътрешната 
среда се регистрират от периферни 
нервни образувания – рецептори. По 
този начин се получава информация 
за настъпилите промени в околната 
среда и състоянието на организма, 
която се обработва в Цнс и органи-
змът реагира с целесъобразни реак-
ции. те се реализират посредством 
импулси, които се зараждат в Цнс 
и по нерви достигат до съответните 
органи - жлези с вътрешна секреция, 
скелетни мускули, кръвоносни съдо-
ве, вътрешни органи.

от анатомо-топографска гледна точка 
нервната система се разделя на:

 централна нервна система - пред-
ставена от главния и гръбначния 
мозък; 

 периферна нервна система - 
включва нерви, ганглии и рецеп-
тори.

основната функция на нервната сис-
тема се свежда до осъществяване на 
връзки и обмяната на информация в 
самия организъм или с външната сре-
да. тези процеси се осъществяват с 
помощта на безусловни и условни ре-
флекси.
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главният мозък се разполага в череп-
ната кухина. той се състои от отдел-
ни части - продълговат мозък, мост, 
малък мозък, междинен мозък, сре-
ден мозък, краен мозък.

Под функционални системи в Цнс 
разбираме последователно свързани 
неврони, по които се провеждат сиг-
нали. Мозъкът контролира освен во-
левите ни процеси също и повечето 
неволеви такива като основните жиз-
нени дейности. За него е необходимо 
„гориво“ – глюкоза, и „искра“ - кис-
лород, за да работи. Мозъкът е един-
ственият орган, който не може да из-
ползва друго гориво освен глюкоза и 
няма собствени запаси от такава. без 
глюкоза и кислород мозъкът умира за 
три минути и половина при нормална 
телесна температура. За да постъп-
ва кислород и глюкоза към мозъка, е 
необходимо човек да диша и да има 
сърдечна дейност с пулс на сънните 
артерии.

гръбначният мозък по форма напо-
добява дълга цилиндрична колонка. 
той се разполага в гръбначния канал, 
с долния си край достига нивото на 
втори поясен прешлен. 

гръбначният мозък се оказва фикси-
ран с двата си края: с горния - за 
главния мозък, а с долния - за стена-
та на гръбначния канал. гръбначният 
мозък не изпълва плътно гръбначния 
канал, поради което не се засяга при 
движенията на гръбначния стълб. 
той се приспособява към неговите 
извивки, дори и към патологичните. 

По своето протежение гръбначният 
мозък притежава две задебеления. 
те се намират в участъците, от които 
се отделят нервите за горните и до-
лните крайници.

гръбначният мозък има сегментарен 
строеж. от всеки сегмент излиза по 
един чифт гръбначномозъчни нерви.

гръбначномозъчните нерви съответ-
стват на сегментите на гръбначния 
мозък и са 31 двойки. те биват: ший-
ни, гръдни, поясни, кръсцови и опаш-
ни.

всички гръбначномозъчни нерви са 
съставени от сензорни и моторни 
влакна. нервите формират плексуси 
(сплетения) - мрежи от нерви. гръб-
накът има следните сплетения: ший-
но, мишнично, пояснокръсцово.
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рискови ситУаЦии. оЦенка на риска. 
инЦиденти с ПострадаЛи

ни от пътя. облечете флуоресцентно 
яке и застанете зад мантинелата, ако 
сте на магистрала. използвайте зна-
ци за опасност (например триъгъл-
ник или аварийните светлини), за да 
сигнализирате другите водачи, че е 
станал инцидент. Уверете се, че не 
пречите на пристигането на службите 
за спешна помощ. никога не се опит-
вайте да пресечете магистрала пеша! 
внимавайте за електрически кабели 
по земята! Уверете се, че никой не 
докосва кабелите или ги доближава! 
опитайте да предотвратите избухва-
нето на пожар. изключете двигате-
ля/те на всички превозни средства, 
участващи в произшествието! не поз-
волявайте на никого да пуши в района 
на произшествието. бъдете наясно, 
че активираните  въздушни възглав-
ници все още могат да се отварят на 
някакъв етап. ако е възможно, акти-
вирайте ръчната спирачка на всич-
ки участващи превозни средства, за 
да ги стабилизирате. ако там вече е 
пристигнала професионална помощ, 
продължете. винаги следвайте пра-
вилника за движение! той уточнява 
какви са вашите задължения в случай 
на инцидент  по обществен път. 

ПоЖар в доМа

опитайте се да алармирате всеки, 
който е в опасност, без да излагате на 
риск собствената си безопасност. ни-
кога не влизайте в горящ дом. отда-
лечете се от зоната на пожара и стой-
те на безопасно разстояние. ако се 

осигУряване на 
беЗоПасност 

Първата ви задача е да гаранти-
рате, че ситуацията е безопасна. 
опитайте и разберете какво се е 
случило. анализирайте ситуаци-
ята и проверете дали има някак-
ви потенциални опасности (напри-
мер трафик, огън, електричество).  
никога не поставяйте вашата собст-
вена безопасност изложена на риск. 
Подходете към  мястото на инци-
дента, ако можете да го направите, 
без да застрашавате собствения си 
живот. ако това е възможно, тогава 
се опитайте да гарантирате безопас-
ността на пострадалите. ако ситуаци-
ята е опасна и не може да окажете 
помощ, без да се изложите на риск, 
то  обадете се на службите за спешна 
помощ. изчакайте на безопасно раз-
стояние пристигането на аварийните 
екипи. не трябва да предприемате 
спасителни действия, за които се из-
искват специални умения, които вие 
не притежавате. ако проявите без-
разсъдство, вероятността да постра-
дате е огромна, като така спасители-
те намаляват с един, а жертвите се 
увеличават с една.

Пътен инЦидент

когато наближите пътнотранспортно 
произшествие, намалете скоростта, 
без да спирате твърде внезапно. Пар-
кирайте колата си на сигурно място, 
до ръба на твърдия банкет, или встра-
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намирате в горяща сграда, напуснете 
я незабавно! Помогнете на останали-
те да напуснат сградата, доколкото 
можете да направите това по безопа-
сен за вас начин. ако се съмнявате в 
безопасността на ситуацията, оставе-
те всичко в ръцете на обучени спаси-
тели.

доМаШни инЦиденти, свърЗани с 
еЛектриЧество  

Приемете, че всички електрически 
кабели и електроуреди са под на-
прежение, докато не се убедите, че 
електричеството е изключено. не 
докосвайте пострадалия, докато той 
е още в контакт с източника на на-
прежение! Помнете, че течности и 
предмети, които са в контакт с по-
страдалия, също могат да са провод-
ници на електричество. изключете 
бушоните. ако е невъзможно да ги 
изключите, изчакайте да пристигнат 
пожарникарите или друг специализи-
ран персонал. 

ХиМиЧески отровни вещества

стойте далече на чист въздух!

ПаднаЛи еЛектроПроводи с Хора 
Под тяХ

стойте далече от тях!

сЦена на окаЗано насиЛие с 
ХЛадно иЛи огнестреЛно оръЖие

не приближавайте, докато полиция-
та не обезопаси терена. нападателят 
може бъде по-агресивен към спаси-
телите, отколкото към жертвата си.

катерене иЛи сПУскане По 
стръМни накЛони и скаЛи. 

не го правете, освен ако не сте алпи-
нист, който винаги има пълно оборуд-
ване под ръка!

вЛиЗане в дъЛбоки над кръста 
води

опитайте да помогнете от брега, а ако 
сте повече хора,-направете верига.

контакт с кръв и дрУги 
биоЛогиЧни теЧности.

в случай на отворени рани е важно да 
се минимализира рискът от инфек-
ция между пострадалия и оказващия 
помощ. не влизайте в директен кон-
такт с кръв или други телесни течно-
сти на пострадалия.  не подценявай-
те опасността да бъдете заразен със 
сПин, хепатит и др. заболявания, до-
като оказвате помощ на кървящ по-
страдал.

По време на дихателна реанимация 
можете да се подсигурите с по-добра 
защита срещу заразяване с помощта 
на джобна маска или бариерно ус-
тройство. ако е възможно, измийте 
ръцете си с топла вода и сапун непо-
средствено преди и след оказване на 
първа помощ. ако няма вода и сапун, 
могат да бъдат използвани алкохол 
съдържащи препарати за дезинфек-
ция на ръце. където е възможно, 
използвайте ръкавици за еднократна 
употреба. ако няма ръкавици, изми-
вайте си ръцете колкото често мо-
жете да го направите. Можете също 
да използвате и найлонов плик, за да 
предпазите ръцете си.  
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иЗПоЛЗване на остри ПредМети. 

когато се налага да ги ползвате, ги 
слагайте на сигурно място. 

стрес При сПеШна ситУаЦия 

дори и като обучен помощник е нор-
мално да бъдете стресиран, когато 
трябва да окажете първа помощ. оп-
итайте се да контролирате емоциите 
си, преди да предприемете някакви 
действия. За момент огледайте ситу-
ацията и се успокойте. не прибърз-
вайте с действията и при никакви об-
стоятелства не се излагайте на риск.

Помнете, вашата безопасност е на 
първо място. никой няма да ви обви-
ни, че не сте жертвали живота си, не 
го правете и вие. не се обвинявайте, 
че сте останали живи (ако сте участ-
ник в злополука). вината за случилото 
се не е ваша. безразсъдно геройство 
можете да проявите само ако животът 
на най-милите ви хора е застрашен.

сПеШно иЗвеЖдане на 
ПострадаЛ 

това може да стане само когато по-
страдалият се намира в пряка, некон-
тролируема, опасност, ако не може 
да се осигури необходимата безо-
пасност и ако можете да предприе-
мете действия, без да се излагате на 
риск. ако е необходимо, преместете 
го до най-близкото безопасно място.  
ако пострадалият е в съзнание, обяс-
нете му какво възнамерявате да на-
правите и го помолете да ви сътруд-
ничи. При възможност придържайте 

шията на пострадалия по време на 
евакуационната процедура. Завър-
тайте главата, шията или тялото на 
пострадалия колкото е възможно по-
малко. съществуват няколко техники 
за евакуация на пострадал, като вла-
чене (със и без одеяло), повдигане и 
др. използвайте правилни техники, 
въпреки че първият приоритет може 
да е бързото извеждане от опасната 
зона. опитайте се да предпазите по-
страдалия от студ или горещина, но 
го местете само ако е прекарал дъл-
го време в студена околна среда и в 
резултат на това съществува реален 
риск.

теХника За Повдигане:

1. Положете ръцете на пострадалия 
по дължината на тялото. 

2. коленичете зад главата му. Плъз-
нете едната си ръка под шията му, 
а другата между лопатките му. 
внимателно повдигнете главата и 
раменете му и се приближете по-
близо до него. 

3. Повдигнете гърба на пострада-
лия, за да го приведете в седящо 
положение. Поддържайте раме-
нете му. 

4. сложете двете си ръце под ми-
шниците и хванете едната му 
предмишница. Захванете китката 
му с едната си ръка, а предмиш-
ницата му с другата си ръка. 

5. със силата на гръбначната си мус-
кулатура станете и повдигнете по-
страдалия нагоре. Ходете гърбом, 
влачейки пострадалия с вас. на-
блюдавайте за препятствия зад вас. 
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теХника За иЗнасяне от 
ПревоЗно средство

ПоЛоЖение на ПострадаЛия При 
трансПортиране

При обилен външен или вътрешен 
кръвоизлив, както и при шок, постра-
далият се транспортира по гръб с гла-
ва към наклона и с повдигнати долни 
крайници. 

При безсъзнание с признаци на пов-
ръщане се транспортира в странично 
положение или по корем с извита на-
ляво глава. 

При затруднено дишане и наранява-
не на гърдите – в полуседнало поло-
жение.

При счупен таз или нараняване на ко-
рема се поставя по гръб с полусгъна-
ти долни крайници. 

При счупен гръбначен стълб се по-
ставя по гръб върху твърда подложка 
с подложени под коленете навити на 
руло одеяло или дрехи. 

При счупване на черепните и лицеви 
кости се поставя върху твърда под-
ложка с глава между торбички с пя-
сък или навити на руло одеяло или 
дрехи. 

За да се избегне силното люлеене 
на носилката, не трябва да се ходи в 
крак.
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оЦенка на състоянието  
на ПострадаЛите

да ви помогнем. той ще ви приближи 
отстрани, а вие гледайте в мен и само 
в мен; не си движете главата!“ вие 
оставате на място, а вторият човек 
приближава пострадалия, минава зад 
него, коленичи и хваща здраво глава-
та му с ръце, поставени върху ушите 
и страничната част на главата, като я 
държи в неутрално линейно положе-
ние. неутрално линейно положение 
на главата е това, при което главата:

1. не е нито много свита напред, 
нито много обърната назад, а е в 
средно положение.

2. не е извъртяна нито наляво, нито 
надясно, а е по средата - брадич-
ката сочи срединната линия на тя-
лото.

на главата се намират и очите. ос-
новното, което вие като немедицин-
ско лице трябва да търсите, е дали 
той/тя отваря очите си:

а/ отваря ги спонтанно (гледа)

б/ отваря ги при гласова команда 
(„отвори очи!“) 

в/ отваря ги при болево дразнене 
(стискане на малкия пръст) 

г/ не си отваря очите

Пострадалият е в съзнание, когато 
макар и неподвижен, разпознава реч 
и команди („отвори очите", „отвори 

Първи впечатления за състоянието 
на пострадалия добивате още докато 
го доближавате. тези впечатления 
са насочени главно към определя-
не състоянието на съзнанието му. а 
това дали пострадалият е в съзнание 
или не, е от първостепенна важност 
за по-нататъшните действия. докато 
приближавате пострадал от травма 
човек, наблюдавайте дали той/тя е 
прав, дали ходи, а ако лежи,-дали си 
движи крайниците и вика за помощ.

ако всичко това е налице, то постра-
далият е в съзнание и може да кон-
тролира дихателните си пътища. ако 
обаче лежи неподвижно и тихо, веро-
ятността да е в безсъзнание е много 
голяма, а с това и да не може да диша 
адекватно.

ПрибЛиЖаване къМ 
ПострадаЛ

винаги приближавайте пострадалия 
фронтално така, че да ви вижда (ако 
е в съзнание), без да върти главата 
си. ако го приближавате отзад или 
странично, той ще ви чуе (ако е в 
съзнание) и инстинктивно ще завърти 
главата си към вас. а това движение 
на главата може да се окаже фатал-
но! Застанете откъм краката му (ако 
лежи по гръб) на разстояние, от което 
може да ви чува (ако е в съзнание), и 
му кажете следното: „Претърпял сте 
злополука. аз и моят приятел идваме 
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устата“ и „покажи езика", „повдигни 
ръката" и др.), реагира на докосване, 
болка и други дразнители. 

ако пострадалият не реагира на горе-
посочените признаци, той е в безсъз-
нание. дишането и кръвообращени-
ето в някои от тези случаи могат да 
бъдат запазени. когато се колебаете 
в преценката си, приемете, че се ка-
сае за по-тежкото състояние – липса 
на съзнание. отварянето или неот-
варянето на очите е добър, макар и 
индиректен, показател за мозъчна-
та фунция. ако пострадалият отваря 
очи само при болево дразнене или не 
отваря очи, то това е знак за вас, че 
трябва веднага да насочите внимани-
ето си към дихателните му пътища, 
тъй като пострадалият вече не е в 
състояние да ги контролира сам. 

аЗбУка на сПасяването

в първите три букви на латинската 
азбука - ABC, се съдържат основните 
жизнени функции на човека. 

а - за дихателни пътища (Airway)

B - за дишане (Breathing)

C - за циркулация на кръвта 
(Circulation)

Човек първо умира, ако са му запу-
шени дихателните пътища. После, 
ако не диша адекватно, и накрая,-ако 
циркулацията на кръвта не е адек-
ватна, в това число ако човек си губи 
кръвта. действията трябва да бъдат 
приоритизирани по горния ред: вед-
нага се насочваме към осигуряване 

на проходими дихателни пътища; 
след това подпомагаме дишането и 
циркулацията. 

При „травматичния“ пациент винаги 
се приема, че има травма на шийни-
те прешлени, докато не се докаже 
обратното. ето защо с главата не се 
извършват никакви движения и тя се 
придържа в неутрално линейно поло-
жение дори когато осигуряваме сво-
бодни дихателни пътища. 

а (AIRWAy) - осигУряване на 
свободни диХатеЛни Пътища. 

дишането е „тихо “ занимание. кога-
то чувате звуци от устата на травми-
рания, нещо не е наред. ако звукът е 
хъркащ, това означава, че езикът му 
е запушил входа на трахеята. ако зву-
кът е клокочещ, това значи, че има 
кръв в горните дихателни пътища. 

най-честата причина за запушване 
е собственият език на пострадалия. 
това се случва тогава, когато той е 
в безсъзнание. в безсъзнателното 
състояние (кома) човек губи тонус на 
мускулите, включително и тези на до-
лната челюст и езика, който гравита-
цията дърпа назад и запушва входа на 
трахеята. Затова първата ви задача е 
да осигурите свободни дихателни пъ-
тища, като осигурите придвижване на 
езика напред. веднага коригирайте 
това, като:

1. сложете ръката си на челото на 
пострадалия. 

2. внимателно притиснете челото и 
отведете главата внимателно на-
зад.
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3. Поставете върха на пръстите на 
другата си ръка под възвишение-
то на брадичката. 

4. Повдигнете брадичката, за да от-
ворите въздушните пътища. не 
притискайте меките тъкани под 
брадичката, това може да затруд-
ни дишането. 

B - За диШане (BREAThING) 
Проверка на диШането 

след като веднъж сте отворили диха-
телните пътища на пострадалия, мо-
жете да проверите дали диша. 

наличие на дишане - визуализира се 
от движението на гръдната и корем-
ната стена.

	Погледнете дали гръдният кош се 
повдига и спада. 

	ослушайте се за наличие на звуци 
или дишане от устата на постра-
далия. 

	опитайте се да почувствате диша-
нето, като доближите бузата си до 
устата на пострадалия. 

когато проверявате дишането на по-
страдал: погледнете, чуйте, опитайте 
се да усетите дишане в продължение 
на не повече от 10 секунди. 

10-секунден период може да изглеж-
да като дълго време, но понякога ди-
шането на пострадал в безсъзнание 
може да бъде бавно. ако този период 
е по-малък, може да уцелите период 
между две вдишвания, което да ви 
наведе на погрешен извод. 

През първите няколко минути след 
спирането на сърцето изглежда като 
че ли пострадалият се опитва да 
диша, като че ли едва диша или пъш-
ка шумно от време на време. околни-
те често тълкуват тези движения като 
нормално дишане. в действителност 
това са последните издихания на тя-
лото в борбата му със смъртта. не 
трябва да обърквате тези издихания 
с нормалното дишане. 

ако не сте абсолютно сигурен, че по-
страдалият диша спонтанно, то той 
следва да бъде третиран така, все 
едно че липсва нормално дишане. 

C - За ЦиркУЛаЦия на кръвта 
(CIRCulATION) 

с - шийни прешлени

в - дишане (при безсъзнание)

ако пострадалият не диша, веднага 
направете две последователни об-
дишвания „уста в уста“ и после про-
верете за пулс на сънните артерии. 

наличието на сърдечна дейност 
(пулс) се установява чрез леко при-
тискане с три пръста (показалец, 
среден и безименен ) на сънната ар-
терия - на 2-3 см отляво или отдясно 
на гръкляна (ларинкса), като липсата 
на доловими пулсации не са признак 
за отсъствие на сърдечна дейност и 
настъпила смърт. Установяването на 
пулс не се извършва с палеца, тъй 
като той има собствени пулсации и 
може да установите не пулса на по-
страдалия, а вашия собствен.

в случай че има пулс на сънните ар-
терии, продължете с обдишването до 
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възстановяване на собствено диша-
не. в случай че няма пулс на сънни-
те артерии, шансът пострадалият да 
оцелее е минимален (нулев).

с-циркулация

възможно най-рано проверете за ма-
сивно външно кръвотечение. При на-
личие на такова намерете мястото и 
окажете пряк натиск върху него. ако 
това не е достатъчно или не можете 
да намерите мястото на кървене от 
крайника, стегнете максимално ви-
соко един или два колана и ги задръ-
жте така. Час по-скоро транспорти-
райте пострадалия до най-близката 
болница.

глава 

това е областта, върху която ще кон-
центрирате цялото си внимание при 
оказване на помощ на пострадал. 
Защо? Защото в главата се намира 
мозъкът. това е органът, който кон-
тролира освен волевите ни процеси 
също и повечето неволеви такива 
като основните жизнени дейности. 
За да работи, на мозъка му е необхо-
димо „гориво“ – глюкоза, и „искра“ 
- кислород. Мозъкът е единствени-
ят орган, който не може да използва 
друго освен глюкоза и няма собстве-
ни запаси от такава. без глюкоза и 
кислород мозъкът умира за три мину-
ти и половина при нормална телесна 
температура. 

За да постъпват кислород и глюко-
за към мозъка, е необходимо човек 
да диша и да има сърдечна дейност 
с пулс на сънните артерии. Първият 
признак за недостатъчен приток на 
кислород към мозъка е промяна в 

поведението: човек става възбуден 
и неадекватен, после идва забавяне 
на реакциите и сънливост и накрая-
загуба на съзнание. ако при първия 
ви контакт с пострадал той е възбу-
ден, това все още не значи кислоро-
ден глад. Може да значи високо ниво 
на адреналин от преживяното. но ако 
плюс това е и с поведенчески проме-
ни, то това вече значи мозъчна хипо-
ксия (ниско ниво на кислород в мо-
зъка). например нормалната реакция 
на изпаднал в беда човек е да иска 
помощ. ако той ви отпраща, ругае, не 
желае помощ и говори несвързано,-
това вече не е нормално и е признак 
на кислороден глад. не оставяйте 
такъв човек без помощ, защото той 
отчаяно се нуждае от нея! той или 
няма адекватно дишане, за да насити 
кръвта си с кислород, или няма дос-
татъчно кръв в тялото си (при биещо 
сърце!), тъй като в резултат на трав-
мата губи кръвта си. 

и тук идва вашата решителна намеса: 

	да осигурите свободни дихателни 
пътища

	да спрете масивна външна кръво-
загуба

каква информация още можете да 
почерпите от главата? Лицето е по-
крито с кожа. кожното кръвообра-
щение е първото, което реагира при 
шок (кръвозагуба). При кръвоизлив 
организмът разполага със защитни 
механизми, които пренасочват кръв-
та от маловажни в случая органи - 
кожа, мускули, бъбреци и черва, към 
жизненоважните си органи - мозък, 
бели дробове и сърце. нормално ко-
жата е розова, топла и суха. Шокова-
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та кожа е бледа, студена и лепкава 
от пот. ако лицето на пострадалия е 
бледо, това още нищо не значи. но 
ако към бледостта се прибави хладна 
кожа и капчици пот на горната устна, 
съчетано с поведенчески промени 

(ниско ниво на кислород в мозъка), 
пострадалият губи кръвта си. Преди 
да предприемате каквото и да е, уве-
рете се, че няма външна кръвозагу-
ба с пулсиращ характер, т.е. че няма 
външно артериално кръвотечение. 
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съЖивяване. кПр

кардиопулмонална ресусцитация 
трябва да се извърши веднага на 
всяко лице, което е в безсъзнание 
и е установено, че няма сърдечен 
ритъм.

кардиопулмонална ресусцитация в 
най-основната си форма може да се 
извърши навсякъде, без необходи-
мостта от специализирано оборудва-
не. Универсалните предпазни мерки 
(т.е. ръкавици, маска) следва да бъ-
дат взети, ако са налични. въпреки 
това процедурата често се извършва 
без тези защитни средства, когато по-
страдалият се намира извън болнич-
ното заведение.

Преди да започнете CPR, проверете:

дали лицето е в съзнание или в без-
съзнание?

ако лицето е в безсъзнание, докос-
нете и/или разклатете рамото му и 
попитайте високо „как сте? добре ли 
сте?“.

Повикайте за помощ - в най-добрия 
случай спасителите трябва да са поне 
двама. ако пострадалият не отговори 
и с вас има още едно лице, единият 
трябва да се обади на 112, а другият 
да започне кардиопулмоналната ре-
сусцитация.

ако сте сам/а и имате незабавен дос-
тъп до телефон, обадете се на 112 
преди началото на CPR, освен ако 
не мислите, че лицето е в безсъзна-
ние поради задушаване или удавяне. 

какво е кардиоПУЛМонаЛна 
ресУсЦитаЦия?

кардиопулмонална ресусцитация 
(CPR) представлява животоспасява-
ща процедура, която се прилага при 
инциденти, при които дишането и/
или сърдечният ритъм са спрели. тя 
представлява комбинация между из-
вънгръдни притискания на сърцето и 
обдишване. гръдните компресии оси-
гуряват малка, но съдбоносна достав-
ка на кръв към сърцето и мозъка. об-
дишването осигурява минимална дос-
тавка на кислород в кръвообръщени-
ето. важно е дихателните пътища да 
се поддържат отворени. 

спешното възстановяване на диха-
телната и сърдечната функция е от 
изключително значение, тъй като мо-
зъкът на човека може да издържи без 
кислород само 3-5 минути. При лиша-
ване на мозъчните клетки от притока 
на кръв, респективно на кислород за 
повече от 5 минути, настъпват нео-
братими увреждания на мозъчната 
тъкан. смъртта на пострадалия може 
да настъпи за около 8-10 минути. 

важно е да се отбележи, че само чрез 
кардиопулмонална ресусцитация е 
малко вероятно да се възстанови на-
пълно сърдечната дейност. нейната 
основна цел е да се възстанови част 
от потока на кръв и кислород към 
мозъка и сърцето, за да се отложи 
смъртта на тъканите и възникването 
на трайни мозъчни увреждания.
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в този специален случай започнете 
спешната процедура за една минута и 
след това се обадете на 112.

осигУряване на свободен 
диХатеЛен Път

Често при нараняване и кървене в 
устната кухина, попадане на чужди 
тела, спадане („гълтане") на езика, 
фрактура на челюстите се получава 
непроходимост на горните дихателни 
пътища. Пострадалият прави усилени 
дихателни движения, което се изра-
зява в съкращение на шийните мус-
кули, хлътване на ямките под и над 
ключицата, хлътване на междуребре-
ните пространства и горната коремна 
област при всеки опит за вдишване. 
Цветът на кожата може да е синкав 
или сивопепеляв.

При тази ситуация първо трябва да се 
отвори широко устата на пострадалия 
и да се провери дали езикът или зъб-
ни скоби или протези не са паднали 
назад, запушвайки гърлото. Устата и 
фаринксът трябва да се почистят от 
кръв и съсиреци, слюнка, повърнати 
материи или чужди тела (дъвки, бон-
бони и други). когато устата и гърло-
то са почистени, проходимостта на 
дихателните пътища се проверява и 
поддържа чрез повдигане на ъглите 
на долната челюст.

кардиопулмонална ресусцитация се 
извършва най-добре, като пострада-
лият се постави върху гладка и твър-
да повърхност, което осигурява по-
ефективна гръдна компресия. 

Лицето, осъществяващо помощта, 

трябва да бъде разположено високо 
над пострадалия, на колене, за да 
може да упражни тежестта на тялото 
си при извършване на компресиите. 
По този начин се осъществява по-зна-
чителна динамика при смяна на ком-
пресиите с вентилациите.

най-същественият компонент от 
кардиопулмоналната ресусцитация 
е индиректният сърдечен масаж. 
Целта е чрез притискане на сърдеч-
ните кухини да се замести времен-
но помпената функция на сърцето, 
респективно движението на кръв в 
съдовете (кръвообращението), и по 
този начин да се предизвика въз-
становяването му.

1 Уверете се, че пострадалият е 
легнал по гръб върху твърда по-
върхност. 

2.  коленичете до пострадалия и по-
точно до рамото му.

3.  Поставете дланта на едната от ръ-
цете си на средата на гърдите на 
пострадалия.

4.  Поставете дланта на другата ръка 
върху първата ръка и сплетете 
пръстите си.

5.  Повдигнете пръстите си нагоре, 
за да се избегне оказването на 
натиск върху ребрата. натискайте 
върху горната част на корема или 
долната част на гръдната кост. 

6.  Уверете се, че раменете ви са раз-
положени точно над гърдите на 
пострадалия. натискайте най-мал-
ко 5 см (макс. 6 cм) надолу върху 
гръдната кост с изпънати ръце.
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7.  компресията и освобождаването 
на гръдния кош трябва да про-
дължават еднакво време. с резки 
движения се притиска и отпуска с 
честота около 100 пъти в минута. 
По този начин сърцето се притис-
ка между гръдната кост и гръб-
начния стълб, като кухините му 
се изпразват и напълват с кръв.

8.  оставете гърдите да се върнат на-
пълно в начално положение всеки 
път. това ще позволи на сърцето 
да се напълни отново с кръв пре-
ди следващата компресия. Увере-
те се, че ръцете ви не са се раз-
плели или приплъзнали от гръд-
ната кост. 

9. направете 30 извънгръдни при-
тискания на сърцето. 

обдиШване  
(За въЗстановяване  
на диШането)

най-простият и лесно достъпен начин 
за обдишване е т.нар. дишане уста в 
уста - главата на пострадалия се из-
вива максимално назад (в случай че 
не се подозира травма на шийните 
прешлени), долната челюст се пов-
дига нагоре и напред, ноздрите се 
притискат с пръсти. По възможност 
(с цел предотвратяване предаване-
то на инфекции) върху устата на по-
страдалия се поставя някакво бари-
ерно устройство (кърпа или маска за 
лице).обхванете плътно устата на по-
страдалия. Мощно издухайте въздуха 
от вашите бели дробове в дробовете 
на пострадалия за една секунда вре-
ме. За да е ефикасно обдишването, 

не трябва да усещате съпротивле-
ние, а гръдният кош на пострадалия 
трябва да се повдигне. За издишване 
на поетия въздух е необходимо три 
пъти повече време, т.е. три секун-
ди. след това повторете същото още 
веднъж, т.е. направете две последо-
вателни обдишвания и веднага след 
това проверете за пулс на сънните 
артерии. 

съотношението е 1:3 - една секунда 
за вдухване и три секунди за пасив-
но издишване. ако вие в желанието 
си да помогнете често вдухвате, а не 
оставяте време за издишване, става 
следното:

	пострадалият не издишва со2 и 
бързо изпада в дихателна ацидо-
за, което допълнително потиска 
съзнанието;

	пострадалият получава по-малко 
кислород, тъй като белият дроб 
стои в „надуто“ положение и това 
е пагубно!

	повишеното налягане в белите 
дробове насочва последващите 
обдишвания към по-малкото съ-
противление на хранопровода и 
вие вече почвате да вкарвате въз-
дух в стомаха с последващо пов-
ръщане и задушаване на постра-
далия.

спазвайте съотношението 1:3, т.е. 
една секунда за вдишване и три се-
кунди за издишване. За дихателен ци-
къл това са четири секунди, което ще 
рече, че за една минута ще обдишва-
те максимално 15 пъти; като сложите 
няколко секунди загуба за навежда-
не и изправяне над пострадалия при 
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обдишването му, реалната честота в 
минута става 12-13 пъти, което е аб-
солютно достатъчно. 

ако има пулс на сънните артерии, 
продължете с обдишването в темпо 
12-13 обдишвания в минута и има го-
лям шанс пострадалият да възстано-
ви спонтанното си дишане.

При кардиопулмонална ресусцитация 
сърдечният масаж и изкуственото ди-
шане се съчетават в определено съ-
отношение.

когато се дава първа долекарска по-
мощ, съотношението е 30 натиска на 
сърцето към 2 пълни издишвания в 
устата на пострадалия.

това се означава като един цикъл на 
CPR. след приключване на единия ци-
къл незабавно се започва втори.

от изключително значение е да не се 
забавя сърдечният масаж! Прекомер-
ното обдишване не е желателно!

в най-добрия случай оказващите пър-
ва помощ трябва да се сменят на все-
ки 2-3 минути. това предотвратява 
прекомерното им физическо натовар-
ване, което може да понижи ефек-
тивността на кардиопулмоналната ре-
сусцитация.

като цяло извършването на карди-
опулмонална ресусцитация продъл-
жава, докато пациентът възвърне са-
мостоятелното си дишане и сърдеч-
ния ритъм или е обявен за мъртъв. а 
в някои случаи - докато оказващият 
първа помощ е физически способен 
да продължи.

възможните усложнения от кардио-
пулмоналната ресусцитация може да 
включват:

Фрактури на ребра или гръдната кост 
от компресията на гръдния кош (обик-
новено това се наблюдава рядко).

стомашна инсуфлация (вдухване на 
въздух в стомаха) от изкуственото 
дишане с помощта на неинвазивни 
методи за вентилация (например уста 
в уста, чрез амбу) - това може да до-
веде до повръщане или аспирация на 
повърната материя.

ако няма пулс на сънните артерии, 
прогнозата е лоша. когато спирането 
на дишането и сърдечната дейност са 
резултат от медицински причини (за-
болявания), то в тези случаи се пра-
ви външен сърдечен масаж и ранен 
електрошок с добър шанс за възста-
новяване на спонтанна сърдечна дей-
ност и дишане. 

когато кардиопулмоналният арест 
(спиране на сърдечна дейност и ди-
шане) е резултат от травма, нещата 
са коренно различни, защото тези 
основни жизнени функции са необра-
тимо спрели поради несъвместими с 
живота травми на мозъка и органите 
в гръдния кош. Често се оказва, че 
човекът просто е загинал на място. 
нещо повече, ако освен този постра-
дал има и друг пострадал, губенето 
на време за сърдечен масаж може да 
коства живота на втория пострадал. 
При катастрофа с кола е възможно 
спирането на дишането и сърцето да 
се дължат на медицински причини, 
които да предхождат самата катастро-
фа. но за да прецените това, ви тряб-
ва голям опит и правилна преценка на 
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ситуацията: необяснима катастрофа 
при идеални пътни условия; възрас-
тен шофьор с подозрение за сърдеч-
но заболяване. тогава е оправдано 
правенето на сърдечен масаж, дока-
то дойде екип с дефибрилатор. 

окаЗване на Първа ПоМощ 
- кардиоПУЛМонаЛна 
ресУсЦитаЦия на дете

Процедурата за оказване на CPR на 
дете на 1 до 8 години по същество е 
същата като тази при възрастни паци-
енти. разликите са, както следва:

ако има и друго лице на мястото, еди-
ният трябва незабавно да се обади на 
112. ако сте сам/а, изпълнете спеш-
но пет цикъла на компресии и вдиш-
вания на детето (това обикновено от-
нема около 2 минути), след което се 
обадете на 112.

използвайте само една ръка, за да 
изпълните гръдните компресии. дъл-
бочината на натиска при компресиите 
отново трябва да е около 3-5 санти-
метра!

вдишвайте по-леко.

използвайте същото съотношение на 
компресия - обдишване, която се из-
ползва за възрастни: 30 компресии, 
последвани от две вдишвания. това 
е един цикъл. след двете вдишвания 
незабавно започнете следващия ци-
къл.

Продължете, докато детето започне 
да реагира, или до пристигане на ото-
ризиран екип за спешна помощ.

окаЗване на Първа ПоМощ 
- кардиоПУЛМонаЛна 
ресУсЦитаЦия на бебе

При кърмачетата (бебе до 1-годишна 
възраст) има по-съществени разли-
чия при оказване на първа помощ.

Повечето сърдечни арести при бе-
бетата се появяват поради липса на 
кислород, като причината може да е 
задушаване с някакъв предмет, храна 
или удавяне. ако установите, че бе-
бето има запушване на дихателните 
пътища, незабавно изпълнете първа 
помощ при задушаване, като отстра-
ните причинителя.

в никакъв случай не разклащайте 
кърмачето!

ако не можете да установите причи-
ната за загубата на дихателната дей-
ност, започнете кардиопулмонална 
ресусцитация.

ако вие сте единственият спасител, 
направете CPR в продължение на две 
минути - около пет цикъла - след кое-
то се обадете на 112.

ако друг човек е на разположение, 
единият трябва да се обади незабав-
но, докато другият се погрижи за бе-
бето, като започне ресусцитация.

Поставете бебето да легне по гръб 
върху твърда и равна повърхност, на-
пример маса, твърда подложка или 
на пода.

Представете си една хоризонтална 
линия, прекарана между зърната на 
бебето. Поставете двата пръста на 
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едната си ръка точно под тази линия 
и така ще установите локализацията 
на центъра на гръдния кош.

дълбочината на натиска при компре-
сиите трябва да е около 3,8-4 санти-
метра.

бройте на глас, докато извършвате 
гръдните компресии - честотата от-
ново е 100 компресии в минута.

след 30 компресии леко наклоне-
те главичката на бебето назад, като 
повдигнете брадичката с една ръка 
и натиснете надолу челото с другата 
ръка.

опитайте се да установите дихателна 
дейност - сложете ухото си до устата 
на кърмачето, погледнете гърдичките 
за движение, опитайте се да усетите 
дъха чрез бузата си, като я поставите 
над устата му. всичко това трябва да 
стане за не повече от 10 секунди!

ако не установите възобновяване на 
дишането, продължете нататък.

обдишване за възстановяване на ди-
хателната дейност.

Покрийте устата и носа на бебето с 
устата си.

Подгответе се да дадете две спаси-
телни вдишвания. използвайте сила-
та на бузите си, за да достави нежни 
вдухвания въздух (вместо дълбоки 
вдишвания от белите дробове). Забе-
лежете дали гръдният кош на бебето 
се повдига. изчакайте една секунда 
за следващото вдишване и го напра-
вете.

ако гърдичките на бебето не се пов-
дигат, повторете движението на гла-
вата назад, повдигането на брадичка-
та, притискането на долната челюст и 
отново вдишайте въздух.

ако гърдите на бебето все още не се 
повдигат, разгледайте устата, за да 
се уверите отново, че няма наличие 
на чуждо тяло вътре. ако забележи-
те някакъв обект, отстранете го с 
пръсти.

ако дихателните пътища изглеждат 
блокирани, изпълнете първата по-
мощ при задушаване на бебето.

отново направете компресии, пос-
ледвани от 2 вдишвания.

(CPR) представлява животоспасяваща 
процедура, която се прилага при ин-
циденти, при които дишането и/или 
сърдечният ритъм са спрели.

Мерки:

1. Повикайте някого, който да алар-
мира службите за спешна помощ. 

2. Започнете с 30 извънгръдни при-
тискания на сърцето. 

3. После направете 2 вдухвания. 

4. редувайте 30 извънгръдни при-
тискания с 2 вдухвания. 

5. Продължавайте съживяването, 
докато: 

- пристигне квалифициран меди-
цински персонал, който да про-
дължи процедурите (мерките) 
по съживяване; 
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- пострадалият започне да мър-
да, отвори очи или започне да 
диша самостоятелно; 

- оказващият помощ се почув-
ства изтощен.
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наранявания. асеПтика и антисеПтика 

ции в дълбочина. При проникващи 
прободни рани могат да бъдат засег-
нати и вътрешни органи. опасни са 
прободните рани на шията, гърдите и 
корема.

Огнестрелни: те имат входно и евен-
туално изходно отверстие. обикнове-
но има тежки повреди на кръвоносни 
съдове, нерви, кости или вътрешни 
органи. спешен транспорт в болница. 
опасност от инфекция!

Рани от ухапване – от животни, змии 
или насекоми:

а) от животни – таП и противобясна 
ваксина по преценка на лекар.

б) змии – на мястото се усеща бо-
лезнено бодване и се виждат 
две точки от зъбите на змията. 
около тях има зачервяване, по-
синяване и оток, който прогре-
сира нагоре по крайника. ос-
тра болка. Ухапаният е блед и 
уплашен,адинамичен, явява се 
главоболие, световъртеж, гаде-
не, повръщане, възможни са сму-
щения в дишането и гълтането, 
увеличение на лимфните възли, 
отоци около очите и ларинкса, 
възможен е колапс.

в) от насекоми - оси, пчели, стърше-
ли и др.-трябва внимателно да се 
извади жилото. Ухапването може 
да предизвика алергична реак-
ция.

опасностите при раните представля-

I. рани

раната се появява при външни взаи-
модействия (механична сила, топли-
на, студ, химически вещества), които 
нарушават целостта на кожата час-
тично или изцяло. с това се уврежда 
и функцията й да бъде бариера пред 
болестотворни микроорганизми. спо-
ред дълбочината на раната могат да 
бъдат засегнати и други органи като 
кръвоносни съдове, нерви, мускули, 
кости и др.

раните могат да бъдат:

Контузни: причинени са от тъп пред-
мет. тъканите са натъртени, сма-
зани, бледи или синкави, студени и 
безжизнени. има опасност от втори-
чен кръвоизлив и инфекция.

Разкъсно-контузни: при тях има на-
търтени и разкъсани тъкани. в раната 
се виждат мускулни влакна, кръво-
носни съдове или нерви. Пострадали-
ят е застрашен от вторичен кръвоиз-
лив и инфекция, а при големи рани 
– от шок.

Порезни: причинени са от остър, 
режещ предмет. При тях има силно 
кървене, но с по-малка опасност от 
инфекция поради обилното кръвоте-
чение, намаляващо вероятността от 
замърсяване на раната.

Прободни: причинени от остър и дъ-
лъг предмет. раната е малка, не стои 
отворена, слабо кърви. има голяма 
вероятност от проникване на инфек-
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ват болката, кръвотеченията и въз-
можността за инфекция.

Болката се появява при увреждане 
на нервите и въздейства неблагопри-
ятно върху цялостното състояние на 
пострадалия. Кръвотечението е ре-
зултат от нараняване на кръвоносни 
съдове и може да бъде животоза-
страшаващо. Инфекцията се появява 
в наранена зона при допир на рана 
или чрез допълнително замърсяване. 
раната може да се инфектира с раз-
лични микроорганизми, някои от ко-
ито могат да причинят т.нар. сепсис 
(отравяне на кръвта, което е тежко и 
трудно лечимо състояние). Може да 
се инфектира с тетаничен бацил - при 
всяко нараняване, особено когато е 
предизвикано от замърсени с ръжда 
метални части, както и от предмети, 
имали допир с пръст. от тетанус все 
още умира голяма част от заболели-
те, затова при горепосочените нара-
нявания всеки трябва да бъде вакси-
ниран против тетанус.

Първата долекарска помощ при рани-
те се състои в следното:

	избягвайте контакт с кръвта на 
пострадалия!

	ако няма силно кръвотечение, из-
мийте първо ръцете си със сапун 
и вода. сложете еднократни ръка-
вици!

	изплакнете раната със студена 
вода под чешмата. ако няма чеш-
ма наоколо, промийте я с чиста 
вода от бутилка. оставете вода-
та да тече директно върху рана-
та. не я търкайте, за да изкарате 
мръсотията от нея!

	след изплакването подсушете 
участъка около раната, но не до-
косвайте самата ранева повърх-
ност!

	Покрийте раната със стерилна 
марля или чиста кърпа.

	Посъветвайте пострадалия да се 
консултира с лекар!

При обилно кървене може да се на-
прави превръзка. тя обикновено се 
състои от 3 слоя:

1. стерилен слой – марля или под-
ложка за рани

служи за спиране на кръвотечението 
и предпазване от по-нататъшни за-
мърсявания. след внимателно отва-
ряне на стерилната опаковка марля-
та/подложката трябва да се докосва 
само в ъгълчетата, и то само с край-
четата на пръстите. ако падне на зе-
мята, не трябва да се употребява. в 
случай на нужда може да се използва 
и друг чист превързочен материал.

2. слой-възглавничка

служи за попиване на кръв и секрет 
от раната и поради тази причина се 
състои от попивателни материали, 
например целулоза с последващи 
пластове марля, памук и т.н.

3. Покривен слой

служи за фиксиране на превръзката 
и като подплънка, поради което тряб-
ва да бъде чист, не е задължително 
да е стерилен. върху раната не бива 
да се поставят директно бинт, триъ-
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гълна кърпа или памук. За фиксиране 
се използват: бинт, триъгълна кърпа, 
лейкопласт и др.

бинтът не е стерилен превързочен 
материал и поради тази причина не 
трябва да се слага директно върху 
раната.

При наличие на чуждо тяло в раната 
то не бива да бъде отстранявано, тъй 
като има опасност да се причинят до-
пълнителни наранявания и кръвоте-
чения.

При малки рани обикновено кръво-
течението е слабо и не представлява 
непосредствена опасност за живота и 
здравето на човека. По-сериозен про-
блем може да възникне при инфекти-
ране на замърсена рана, което да до-
веде до състояние на обща инфекция 
на целия организъм.

При увреждане на големи или много 
кръвоносни съдове за кратко време 
организмът може да загуби значител-
ни количества кръв, което да доведе 
до бързо влошаване на общото състо-
яние на пострадалия, шок. Животос-
пасяваща мярка е спирането на сил-
но кръвотечение.

травМи на кореМа

Причини за коремна травма, при кои-
то може да настъпи и травма на орга-
ните в корема, най-често са:

	битова травма, причинена от не-
волни удари при извършване на 
домакинска работа, подхлъзване, 
падане, падане от височина;

	Пътнотранспортни травми - при 
тях е характерно, че травмира-
щия агент действа с голяма сила, 
тежест и скорост и предизвиква 
тежки увреждания на коремните 
органи;

	Производствени травми - особе-
но тежки са компресионните - 
притискане на тялото между два 
твърди предмети и удар от голям 
твърд предмет.

в зависимост от целостта на кожната 
покривка

1. открити травми- проникващи и 
непроникващи травми с повреда 
на кухи коремни органи, парен-
химатозни органи и с повреда на 
кухи и паренхиматозни органи.

2. Закрити травми с увреждане на 
кухи органи, паренхиматозни ор-
гани, на кухи и паренхиматозни 
органи.

кЛиника на травМа на органите 
на кореМа:

тя е значително затруднена поради 
наличието на много органи, които 
са с различен анатомичен строеж и 
функция. в голям процент от случаи-
те коремната травма е елемент на съ-
четаната травма, при която невинаги 
категорично се открояват коремните 
симптоми поради наличието на шок, 
кома или безсъзнателно състояние.

симптоматиката на коремната трав-
ма се представя основно в два синд-
рома - синдром на остър перитонит 
и синдром на остра вътрекоремна 
хеморагия.



155

УЧебни МатериаЛи

а. синдром на остър перитонит. 

той се обуславя от увреждането на 
кухи органи - стомах, тънко и дебело 
черво, жлъчен мехур, жлъчен поток, 
интраперитонеалната част на пикоч-
ния мехур и дуоденума.

синдромът на острия перитонит се 
представя със следните основни 
симптоми: спонтанна болка, палпа-
торна болезненост, наличие на мус-
кулна защита, повръщане (кървенис-
ти или хематинни материи, белег за 
увреждане на лигавицата на горния 
отдел на гит), или/и проява на рек-
тохеморагия, белег за повреда на 
правото и дебелото черво.

б. синдром на остра вътрекоремна 
хеморагия. 

този синдром се обуславя предимно 
от травматичните увреждания на па-
ренхимните органи - слезка и черен 
дроб, като по-чести са тези на слез-
ката. Уврежданията на черния дроб 
са едни от най-тежките, заплашващи 
в къси срокове със смъртен изход. 
Първа помощ - поставяне на паци-
ента в поза, облекчаваща болките, 
и спешен транспорт до болница. 
коремната област има своя собстве-
на и много важна специфика - тя поч-
ти никога не се травмира директно 
и при огледа на корема той изглеж-
да напълно интактен. Пострадали-
ят видимо е добре, защото в първи-
те минути защитните механизми на 
организма  компенсират обилното 
кръвотечение в коремната кухина. 
непознаването на този факт превръ-
ща корема в „тих убиец“. коремните 
органи имат значителна подвижност 
и при рязко спиране на тялото - ка-

тастрофа, падане на крака от високо 
- продължават да се движат напред, 
докато не се ударят в коремната сте-
на. При това движение връзките на 
органите силно се разтягат и раз-
късват органа или се късат те сами-
те, като и в двата случая се появява 
обилно кръвотечение, което е скрито 
от погледа. в гръдната и коремната 
област може да се забият остри пред-
мети. По никакъв начин не се опит-
вайте да изваждате тези предмети от 
тялото на пострадалия.

травМи на гръдния коШ

най- общо гръдните травми се разде-
лят на открити, при които е наруше-
на целостта на кожата, и на закрити. 
на първо място това е анамнезата за 
травматизъм с последваща дихателна 
недостатъчност.

1. Закрити травМи на гръдния коШ

най-честите закрити травми на гръд-
ния кош са тези на ребрата. травма 
обаче може да настъпи и с нараня-
ване на белодробния паренхим или 
други съседни органи в гръдната 
клетка. Фрактурите могат да са еди-
нични или множествени. когато има 
счупване на 3 съседни ребра в две 
линии, се говори за понятието гръ-
ден капак. типичното за него е, че 
възниква парадоксално дишане. въз-
можно е да настъпи и само спукване 
на ребрата. Увреждането на долните 
ребра почти винаги води до нараня-
ване на паренхимен орган - бял дроб, 
черен дроб или сърце. Увреждани-
ята на белия дроб са най-често под 
формата на белодробна контузия.  
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При обширни травми е възможно и 
разкъсването на белодробната тъкан 
с навлизане на кръв в плевралната 
кухина. травматичен пневмоторакс 
може да възникне както при открити, 
така и при закрити гръдни травми

2. открити гръдни травМи

нараняванията с открит характер мо-
гат да бъдат проникващи или непро-
никващи. При проникващите е нару-
шена целостта на плевралната обвив-
ка, при което е възможно възниква-
нето на пневмо-, хемо- или пневмохе-
моторакс (наличие на кръв и въздух 
в плевралната кухина). Може да е 
свързано с голяма кръвозагуба и ако  
тя не бъде открита навреме, може да 
се стигне до опасни кръвотечения.  
Пациентите, получили гръдна трав-
ма, подлежат на бързо диагностици-
ране и лечение.

симптоми - силна болка в гръдния 
кош, ограничаваща дишането, за-
труднено дишане, изпъкнали шийни 
вени, възможен кръвохрак, колапс, 
шок.

Първа помощ - полуседнало положе-
ние за облекчаване на болката.При 
открити наранявания с наличие на 
свистяща рана - оклузивна превръзка. 
Кръш синдром е състояние, кое-
то се причинява при продължител-
но притискане на големи мускулни 
маси на крайниците, след като те 
бъдат освободени. докато крайни-
кът е притиснат, в мястото на нара-
няването се произвеждат киселини и 
електролити, най-вече калий, които 
при освобождаване се пренасят от 
кръвта към сърцето, увреждат бъ-
бреците и предизвикват отравяне. 

При притискането на крайника също 
така се блокира голямо количество 
кръв, което практически излиза от 
кръвообращението и води до състо-
яние шок.

Признаци:

	липса на пулс и периферно кръво-
обращение в областта под нараня-
ването;

	липса на болка в областта под на-
раняването;

	бледа кожа, студена пот;

	учестен пулс и повърхностно ди-
шане;

	умора, апатия, неадекватност;

	мръзнене, треперене.

Първа помощ

	ако притискането е продължило 
по-дълго от 15 мин, препоръчи-
телно е предметът да не се от-
странява до идването на специ-
ализиран медицински екип;

	ако притискането е продължило 
по-кратко време, незабавно от-
странете притискащия предмет;

	поставете стегната бинтова пре-
връзка върху нараняването в по-
сока от сърцето навън;

	обездвижете наранения крайник;

	при възможност поставете го по-
ниско от нивото на сърцето.
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кръвотеЧения и Шок

	Венозно кръвотечение - кръвта 
изтича бавно и има тъмночервен 
цвят.

	Капилярно кръвотечение - из-
тича умерено количество кръв и 
кървенето спира само или след 
поставяне на превръзка.

според мястото на кръвотечението се 
различават:

	външно кръвотечение, при което 
кръвта изтича от раната навън.

	вътрешно кръвотечение, при ко-
ето изтичането на кръвта става в 
тъканите, органите или телесните 
кухини.

вънШно кръвотеЧение

Помнете, че травмираният умира от 
загуба на кръв - вътрешна кръвоза-
губа или външна. По въпроса за въ-
трешната кръвозагуба вие не можете 
нищо да направите. Често обаче по-
ради суматохата, поради незнание и 
нетренираност се пропуска да се ог-
леда пострадалият за външно кръво-
течение и това се оказва фатално за 
него. Може да му се приложат всич-
ки модерни прийоми на обдишване, 
сърдечно мониториране, интубация, 
венозни вливания; но ако се пропус-
не просто да се огледа тялото му за 
външно кървене, пострадалият със 
сигурност ще умре. ето  защо в азбука-
та на спасяването фигурира и буквата 

Под кръвотечение се разбира изти-
чането на кръв от съдовете в тъкани 
или кухини на организма (коремна, 
гръдна, в става и др.) или към външ-
ната среда. най-честата причина за 
кръвотечение са травматичните ув-
реждания на организма. силно кръ-
вотечение настъпва при увреждане 
на големи или много кръвоносни съ-
дове. най-опасни са големите арте-
риални кръвотечения. При нараня-
ване на големи артерии или вени за 
много кратко време се губи голямо 
количество кръв и настъпва шок.

За нормалното функциониране на 
всички тъкани и органи в организма е 
необходимо определено количество 
циркулираща кръв, която да доставя 
кислород и хранителни вещества на 
клетките. Загубата на 1.5 – 1.7 литра 
кръв е опасно за живота, а загубата 
на 2 – 2.5 литра е смъртоносно. При-
знаците на остра кръвозагуба са: 
бледа кожа, ускорена сърдечна дей-
ност, мек и едва долавящ се пулс, 
ниско кръвно налягане, ускорено и 
повърхностно дишане, голямо ко-
личество кръв около пострадалия, 
които е унесен и дезориентиран. 
съобразно вида на наранения кръво-
носен съд се различават:

	Артериално кръвотечение – 
кръвта е с яркочервен цвят и из-
тича със силна пулсираща струя, 
като височината на струята зависи 
от налягането на кръвта в наране-
ния кръвоносен съд. тези кръво-
течения бързо довеждат до разви-
тие на остра анемия.
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„Е“ Exposure (откриване, излагане на 
частите на тялото за оглед).  Просто-
то правило е, че не може да се открие 
нещо, без да се види. английските и 
американските парамедици са снаб-
дени с едно много просто пособие - 
ножица. веднага след посрещане на 
проблемите с дишането те разрязват 
дрехите на пострадалия по определен 
начин и получават достъп до всички 
части на тялото - гръден кош, корем, 
таз и крайници. По този начин те не 
могат да пропуснат външно кръвоте-
чение. 

артериалното кръвотечение е онзи 
тип кървене, при което кръвта блика 
на струя. При него за броени минути 
пострадалият може да загуби кръвта 
си. колкото се отива по към пръсти-
те на крайниците, толкова калибърът 
на артериите намалява и обратното 
- към торса калибърът е най-голям. 
с други думи, колкото нараняване-
то е по-високо, толкова е по-опасно.  
При тъпите травми съществува един 
благоприятен относно външното кръ-
вотечение факт. При разкъсване на 
тъканите от тъпа травма се осво-
бождават тъканни субстанции, които 
свиват съда и засилват кръвосъсир-
ването, което обяснява факта, че раз-
мачканите тъкани не кървят обилно.  
другият благоприятен факт, който 
е валиден за всеки травматизъм, е 
анатомичният факт, че големите съ-
дове на крайниците са разположени 
по вътрешната повърхност на край-
ника и така са защитени от травма. 
особено от тъпата травма, защото 
когато падаме, ние се нараняваме 
от външната страна на крайниците 
си. Затова вътрешната повърхност на 
крайниците трябва да ви бъде осо-
бена грижа при огледа. не трябва 

да забравяме възможността големи-
те  съдове на крайниците да бъдат 
разкъсани при падане от счупени 
кости или забити твърди предмети.  
но на мястото на произшествието 
обикновено вие нямате ножица. също 
така не можете да свалите дрехите, 
без да усучете тялото и главата под 
опасни за прешлените ъгли! а дре-
хите скриват от погледа ви външно-
то кървене и могат да поемат цялата 
кръв на пострадалия! все пак можете 
да направите немалко и то е следното: 
- свалете обувките и ги обърнете на-
долу. ако те са пълни с кръв, това е 
знак за масивна външна кръвозагуба. 
вдигнете крачолите и ръкавите мак-
симално нагоре. разкопчайте якето 
и огледайте за външна кръвозагуба. 
всяка рана е съпроводена с външно 
кървене. Повечето рани кървят слабо 
в продължение на няколко минути. 
от своевременна намеса се нуждаят 
само раните с обилно и продължител-
но кървене.

При обилно кървене може да се на-
прави превръзка. тя обикновено се 
състои от 3 слоя:

1 стерилен слой – марля или под-
ложка за рани

служи за спиране на кръвотечени-
ето и предпазване от по-нататъшни 
замърсявания. след внимателно от-
варяне на стерилната опаковка мар-
лята/подложката трябва да се до-
косва само в ъгълчетата, и то само 
с крайчетата на пръстите. ако падне 
на земята, не трябва да се употре-
бява. в случай на нужда може да се 
използва и друг чист превързочен 
материал. 
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2 слой-възглавничка

служи за попиване на кръв и секрет 
от раната и поради тази причина се 
състои от попивателни материали, 
например целулоза с последващи 
пластове марля, памук и т.н. 

3 Покривен слой

служи за фиксиране на превръзката 
и като подплънка, поради което тряб-
ва да бъде чист, не е задължително 
да е стерилен. върху раната не бива 
да се поставят директно бинт, триъ-
гълна кърпа или памук. За фиксиране 
се използват: бинт, триъгълна кърпа, 
лейкопласт и др.

бинтът не е стерилен превързочен 
материал и поради тази причина не 
трябва да се слага директно върху 
раната.

важно! При наличие на чуждо тяло 
в раната то не бива да бъде отстра-
нявано, тъй като има опасност да се 
причинят до пълнителни наранявания 
и кръвотечения.

При малки рани обикновено кръво-
течението е слабо и не представлява 
непосредствена опасност за живота и 
здравето на човека. По-сериозен про-
блем може да възникне при инфекти-
ране на замърсена рана, което да до-
веде до състояние на обща инфекция 
на целия организъм и шок.

При увреждане на големи или много 
кръвоносни съдове за кратко време 
организмът може да загуби значи-
телни количества кръв, което да до-
веде до бързо влошаване на общото 
състояние на пострадалия. Животос-

пасяваща мярка е спирането на сил-
но кръвотечение.

кръвоспирането може да се извърши 
чрез:

	ръчно с притискане на раната

	тампонираща (компресивна) пре-
връзка

	Пристягаща превръзка

Важно! Задължително използвайте 
ръкавици за еднократна употреба при 
спиране на кръвотечение! ако не раз-
полагате с такива, използвайте най-
лонов плик, с който да увиете ръката 
си.

а. ръЧно кръвосПиране с 
Притискане в раната

Директна компресия върху място-
то на кървене е най-простият и най-
ефективен метод за овладяване на 
външно кървене.

Поставете пострадалия да седне или 
легне на земята.

Притиснете раната със стерилна мар-
ля или чиста кърпа (целта е притис-
кане на кръвоносния съд към костта).

Притиснете с пръсти или юмрук 
главен артериален съд в зависимост 
от това откъде е кървенето:

	ако е в областта на главата, при-
тиснете с палец сънната артерия;

	ако е в областта на мишницата и 
подмишницата: притиснете под-
ключичната артерия над ключи-
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цата върху първото ребро; прити-
снете аксиларната артерия, кост-
та на мишницата в подмишнична-
тата ямка; повдигнете наранения 
крайник по-високо от нивото на 
сърцето;

	при кръвотечения от предмишни-
цата и подбедреницата максимал-
но стегнете крайника в лакетната 
или колянната става, като поста-
вите в ямката бинт, носна кърпа 
или друга мека материя;

	бедрената артерия се притиска с 
юмрук в слабинната гънка.

не прилагайте метода върху чере-
па, където може да има съмнение за 
счупване; натискът върху счупените 
костици може да ги забие в мозъка.

Притискайте до пристигане на специ-
ализиран медицински екип.

б. сПиране на кръвотеЧение ЧреЗ 
таМПонираща (коМПресивна) 
ПревръЗка 

ръчното кръвоспиране може да се за-
мени с превръзка, която да оказва на-
тиск върху раната. това е т.нар. там-
понираща (компресивна) превръзка. 
най-често тялото, което упражнява 
натиск върху ранената повърхност, е 
ролка бинт.

Повдигането на наранения край-
ник над нивото на сърцето усилва 
ефекта от натиска, упражняван от 
превръзката,  и може да доведе до 
спирането на кръвотечението. ако 
кръвотечението след поставянето 
на превръзката все пак продължа-
ва, поставете „надвръзка“ върху 

първата. контролирайте превръзка-
та дали не е много разхлабена или 
твърде стегната.

в. Пристягаща ПревръЗка

този вид превръзка е приложим само 
тогава, когато спирането на кръво-
течението по други начини е невъз-
можно, а именно при откъсване на 
част или целия крайник (ампутация), 
наранявания на бедрената артерия, 
множество пострадали.

Пристягането може да се извърши 
само с широк и сигурен материал – 
триъгълна кърпа, сгъната на лента, 
широка най-малко 6 см, или някакъв 
друг подръчен чист материал.

техника за пристягане на горната 
част на ръка или бедро:

	Поставете „подложка“ от триъ-
гълна кърпа, сгъната на широка 
лента 

	върху нея завържете втора сгъна-
та на лента триъгълна кърпа, като 
направите няколко възела

	до нея завържете трета кърпа по 
същия начин 

	Поставете пръчка в примката на 
втората кърпа и въртете до спи-
ране на кръвотечението

	Фиксирайте пръчката, като я пъх-
нете в примката на третата кърпа  

Важно! сложете бележка с часа на 
поставянето на пристягащата пре-
връзка.
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Убедете се веднага след пристягане-
то и периодично след това, че кърве-
нето е спряло или намаляло. Пристя-
гането трябва да е достатъчно силно, 
за да притисне магистралната арте-
рия и тя да не пуска кръв надолу към 
наранения участък. в противен слу-
чай става по-лошо: притискат се само 
вените, артерията доставя кръв и тя 
изтича с още по-голяма сила навън.

ако до 30 мин не е пристигнал спе-
циализиран екип, много бавно и вни-
мателно отслабете превръзката за 
оросяване на пристегнатия участък, 
а в случаи, че кръвотечението про-
дължава, отново пристегнете! ако 
превръзката стои 60 мин и специали-
зираният екип не е пристигнал, пре-
връзката не се отслабва и приготвя 
наново.

Пристягането може да се извърши 
само върху единична подлежаща 
кост, т.е. над лакътя или коляното.

ако състоянието му позволява, пре-
местете пострадалия по най-бързия 
начин до някакво помещение. Завий-
те го с одеяло и разхлабете стегнати-
те дрехи, колани и връзки. обездви-
жване на крайника се налага освен 
при счупване на кости и при големи 
разкъсно-контузни рани на крайници-
те, тежки артериални кръвоизливи.

Шок

Шокът е отговор на организма към 
внезапното спадане на кръвното на-
лягане. Шокът може да бъде опасен 
за живота и може да има различни 
причини.  

	хиповолемичен (причинен от за-
губа на течности) - големи кръво-
загуби, изгаряне,отрявяне, обез-
водняване

	кардиогенен - при инфаркт, ри-
тъмни нарушения

	анафилактичен - алергични ре-
акции, ужилвания, астматичен 
пристъп, отравяния

	неврогенен - при мозъчни травми, 
големи счупвания

най-честа причина за шока при трав-
матизма е острата кръвозагуба.

При кръвоизлив организмът разпо-
лага със защитни механизми, които 
пренасочват кръвта от маловажни в 
случая органи - кожа, мускули, бъ-
бреци и черва, към жизненоважни-
те си органи - мозък, бели дробове 
и сърце. Ускорява се сърдечната 
дейност и дишането. кожното кръ-
вообращение е първото, което реаги-
ра при шок (кръвозагуба). нормално 
кожата е розова, топла и суха. Шоко-
вата кожа е бледа, студена и лепка-
ва от пот. ако лицето на пострадалия 
е бледо, това още нищо не значи. но 
ако към бледостта се прибави хладна 
кожа и капчици пот на горната устна, 
съчетано с поведенчески промени 
(ниско ниво на кислород в мозъ-
ка), пострадалият губи кръвта си. без 
глюкоза и кислород мозъкът умира за 
три минути и половина при нормална 
телесна температура. За да постъп-
ва кислород и глюкоза към мозъка, 
е неоходимо човек да диша и да има 
сърдечна дейност с пулс на сънните 
артерии. Първият признак за недос-
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татъчен приток на кислород към мо-
зъка е промяна в поведението: човек 
става възбуден и неадекватен; по-
сле идва забавяне на реакциите и 
сънливост и накрая - загуба на съз-
нание. ако пострадалият е възбуден, 
това все още не значи кислороден 
глад; може да значи високо ниво на 
адреналин от преживяното. но ако 
плюс това е и с поведенчески проме-
ни, то това вече значи мозъчна хипо-
ксия (ниско ниво на кислород в мо-
зъка). например нормалната реакция 
на изпаднал в беда човек е да иска 
помощ. ако той ви отпраща, ругае, не 
желае помощ и говори несвързано - 
това вече не е нормално и е признак 
на кислороден глад. не оставяйте та-
къв човек без помощ - той отчаяно се 
нуждае от нея! 

	обадете се на тел.112 незабавно, 
за да пристигне спешна помош 
максимално бързо; 

	спрете масивната външна кръво-
загуба, ако е възможно; 

	освободете пострадалия от прис-
тягащи дрехи;

	Поддържайте нормална телесна 
температура и предотвратете за-
губата на топлина. Увийте постра-
далия с одеяло, фолио, дрехи; 

	осигурете свободни дихателни 
пътища;

	Поставете го в подходяща поза - 
противошокова поза (легнал по 
гръб с вдигнати на високо долни 
крайници);

	Проверявайте съзнанието, пулса 
и дишането;

	Проветрявайте, ако сте в затворе-
но помещение;

	насърчавайте пострадалия да 
диша бавно и дълбоко;

	окуражавайте и успокоявайте по-
страдалия.
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ЧУЖди теЛа

2. използвайте компреси или два 
бинта, за да запълните разлика-
та във височината между чуждото 
тяло и раневата повърхност.

3. внимателно увийте бинт или три-
ъгълна кърпа върху подложките 
и чуждото тяло. бинтът не трябва 
да притиска чуждото тяло. 

4. ако чуждото тяло е толкова голя-
мо, че не можете да изравните ви-
сочината с подложки (напр. нож), 
наложете превръзка около него и 
го оставете да стърчи в средата. 

При наличие на проникващи чужди 
тела в корем, гърди и други части на 
тялото направете от триъгълна кър-
па или други чисти тъкани „геврек“. 
около чуждото тяло и върху раната 
поставете чиста марля или тъкан и 
върху тях „геврека“ с цел обездви-
жване. това се прилага и при стър-
чащи кости при открито счупване, из-
лезли коремни органи над коремната 
стена и др. над геврека се превързва 
с кърпа и така се транспортира до ле-
чебно заведение.

ЧУЖди теЛа в диХатеЛните 
Пътища

дихателните пътища могат да бъдат 
условно разделени на горни и долни. 
Попадането на чужди тела в тях се 
осъществява по различни механизми. 
най-често това се наблюдава в проце-
са на хранене или при аспирирането 

рана с ЧУЖдо тяЛо 

Чуждото тяло в раната може да бъде 
много малко, например парченце от 
стъкло или дърво, или доста голямо, 
като например нож, кука за риба или 
парче стъкло. сериозността на рана-
та се определя не само от размера на 
обекта, но и от местоположението и 
дълбочината на раната. обикновено 
можете да премахнете малка треска 
от дърво от себе си, но ако има нож, 
стърчащ от стомаха ви, не се опит-
вайте да го премахнете. 

Първа ПоМощ

Уверете се, че не влизате в контакт 
с кръв или други телесни течности 
на пострадалия. измийте си ръцете и 
сложете ръкавици за еднократна упо-
треба! 

	не изваждайте чуждото тяло, това 
може да доведе до допълнителни 
увреждания

	спрете кървенето, направете об-
работка на раната и превръзка за 
обездвижване на чуждото тяло

	насочете пострадалия към про-
фесионална помощ 

техника на предотвратяване на дви-
жението на чуждо тяло в рана 

1. сложете стерилни компреси (мар-
ли) от двете страни на тялото. ако 
нямате компреси, използвайте 
сухи чисти тъкани. 
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на стомашно съдържимо в дихател-
ните пътища при повръщане и регур-
гитация. 

Чуждите тела могат да бъдат от ор-
ганичен или неорганичен произход. 
тези с органичен представляват 90% от 
чуждите тела в дихателните пътища. 
те притежават способността да набъб-
ват с времето. Формата и диаметърът 
на чуждите тела имат отношение към 
хода на клиничната картина. 

колкото по-малко е чуждото тяло, 
толкова по-дълбоко достига то в тра-
хео-бронхиалното дърво. колкото 
по-неравна е повърхността му, тол-
кова по-бързо настъпват локалните 
изменения в дихателните пътища. от 
друга страна, колкото по-голям е ди-
аметърът на чуждото тяло, толкова 
по-драматична е наблюдаваната кли-
нична картина. 

спешно състояние е запушването на 
ларинкса. Първата фаза на този про-
цес се характеризира с т.нар. респи-
раторна драма. тя включва силен 
кашличен пристъп, затруднение в 
процеса на вдишване и задух. Поня-
кога се наблюдава цианоза. 

Първа ПоМощ

ако детето е до 2-годишна възраст, 
то се поставя по корем върху бедрото 
на оказващия първа помощ с главата 
надолу. бедрото трябва да е под лек 
наклон спрямо повърхността. след 
установяването на това положение с 
дланта се прилага натиск в областта 
между двете лопатки. ако това дейст-
вие не се окаже ефективно след 
5-6-кратното му прилагане, детето 
се обръща по гръб в същата позиция 

и натиск с дланта се упражнява цен-
трално в основата на гръдната кост. 

При леко задавяне на възрастен чо-
век-окуражавайте пострадалия да 
продължи да кашля. Проверявайте 
дали диша нормално. 

симптоми и първа помощ при тежко 
задавяне

	Пострадалият не може да отгова-
ря /може да кимне с глава/ и е в 
съзнание. 

	Пострадалият не може да говори, 
диша и кашля. в някои случаи той 
може да хрипти или да прави глу-
хи опити да кашля. 

	Пострадалият посинява или по-
степенно губи съзнание. 

	Пострадалият може да изпадне в 
паника, хващайки се за гърлото 
и издавайки несвойствени звуци 
при опит да вдиша. 

	извикайте помощ. 

	направете 5 потупвания по гърба. 

	ако потупванията по гърба не да-
ват резултат, направете до 5 ко-
ремни притискания (маньовър на 
Хаймлих). 

	ако и това не помогне за решава-
нето на проблема, следва да бъ-
дат редувани 5 потупвания по гър-
ба и 5 коремни притискания. 

	ако пострадалият изпадне в без-
съзнание, то той трябва внима-
телно да бъде положен на земята. 
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	Започнете съживяване - кПр. ко-
гато отведете главата и повдиг-
нете брадичката по време на съ-
живяването, погледнете в устата. 
ако видите нещо, което запушва 
дихателните пътища - отстранете 
го веднага. 

техника за потупвания по гърба 

1. Застанете встрани и малко отзад 
на пострадалия. 

2. Поддържайте гръдния кош на по-
страдалия с една ръка и го наве-
дете добре напред. По този начин 
чуждото тяло може да излезе, ако 
бъде изтикано, и няма да навлиза 
по-дълбоко в трахеята. 

3. направете 5 силни потупвания 
между плешките на пострадалия. 
използвайте дланта на вашата 
свободна ръка. всяко едно потуп-
ване цели изтикване (изкарване 
навън) на чуждото тяло. 

техника за коремни притискания (Ма-
ньовър на Хаймлих) 

1. Застанете зад пострадалия и об-
вийте двете си ръце около горна-
та част на корема му. 

2. наведете пострадалия напред. 

3. свийте ръката си в юмрук и я сло-
жете на средата между пъпа и до-
лния израстък на гръдната кост. 

4. Хванете с другата си ръка този 
юмрук. издърпайте силно юмрука 
си в посока към вас и нагоре. на-
правете това не повече от 5 пъти. 

техниката за коремни притискания не 
може да бъде използвана при задавя-
не на пълни хора и бременни жени. 
При тези пострадали се прави потуп-
ване по гърба и гръдни притискания. 

техника за гръдни притискания 

1. Застанете зад пострадалия. раз-
положете се точно зад пострада-
лия, ако той е прав, и точно зад 
стола, ако е седнал. 

2. Поставете ръцете си под мишни-
ците на пострадалия. 

3. свийте в юмрук едната си ръка 
върху долната половина на гръд-
ната му кост. 

4. Хванете юмрука си с другата си 
ръка. 

5. насърчавайте пострадалия да 
кашля и издърпайте здраво юмру-
ка си към вас. 

6. насочете тласъка назад към гръб-
начния стълб. 

Много често чуждите тела не са тол-
кова големи, че да се спрат на входа 
на ларинкса и продължават надолу 
по трахео-бронхиалното дърво. те 
могат да останат фиксирани в опре-
делена област от белите дробове, но 
също така могат да променят своята 
локализация. в първия момент чуж-
дото тяло предизвиква дразнене на 
рецепторите в бронхиалната стена. 
клинично това се изразява с рефлек-
торна кашлица. тя е суха, дразнеща, 
упорита и трудно се повлиява от ме-
дикаменти. 
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как да окажем първа помощ при гъл-
тане на езика

Често езикът може да се окаже в ро-
лята на чуждо тяло и да запуши отво-
ра на дихателните пътища.

езикът е мускулест орган, който също 
се отпуска в състояние на безсъзна-
ние. тогава, ако човек лежи на гръб, 
коренът на езика пропада назад в 
гърлото и запушва дихателната тръ-
ба. Човекът е безпомощен и не може 
да се защити или да даде знак, че 
нещо не е наред. оставайки в това 
положение със запушени дихателни 
пътища, след 3 минути без кислород 
в мозъка започват да настъпват трай-
ни увреждания и скоро след това чо-
векът загива.

след като се уверите, че няма опас-
ност на мястото на инцидента, при-
ближете се до пострадалия и колени-
чете до него.

разтърсете го внимателно за рамене-
те и му извикайте високо и ясно „Чу-
ваш ли ме? какво стана?“.

ако той не реагира, това означава, че 
е в безсъзнание и ако лежи на гръб, 
е в опасност за живота. необходимо е 
да поставите едната си ръка на чело-
то му и да отведете главата назад, а с 
два пръста на другата си ръка да пов-
дигнете брадичката му нагоре. в това 
положение коренът на езика се опъва 
и освобождава дихателните пътища, 
така че да може да преминава въздух 
и пострадалият да диша спонтанно.

отвеждането на главата и повдигане-
то на брадичката е безопасен и доста-
тъчно ефективен метод за освобож-
даване на дихателните пътища.

без да отпускате главата му, наведе-
те се и проверете дали пострадалият 
диша.ако диша нормално, но все още 
е в безсъзнание, за да поддържате 
положението с отворени дихателни 
пътища, може да го обърнете настра-
ни в стабилно положение и с отведе-
на назад глава. не забравяйте да из-
викате линейка на тел. 112 и докато 
тя дойде, периодично проверявайте 
дали пострадалият все още диша.
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натъртване, навяХване, иЗкъЛЧване, 
сЧУПване, раЗМестване на кости

се разкъса, а сухожилията да се скъ-
сат или разтегнат. 

Пострадалият чувства силна болка 
в засегнатата става. явява се оток и 
болка при натиск. възможно е дви-
жение, но придружено с болка. няма 
деформация на ставата. При тежко 
навяхване има голям оток и силна 
болка.

Първата долекарска помощ се състои 
в повдигне и обездвижване на за-
сегнатата област, както и прилагане 
на  студен компрес и стегната бинто-
ва превръзка.

иЗкъЛЧване

това е разместване на става с разкъс-
ване на ставната капсула.

При усложнено изкълчване има при-
тискане на нерви, вени, артерии от 
счупване на кости.

Характерни признаци:

	При оглед и опипване ясно личи 
деформацията на ставата с разме-
стване на костите.

	вижда се принудителното поло-
жение на ставата, характерно за 
изкълчване (луксация). При опит 
положението да се промени се 
усеща силна болка.

натъртване

натъртването е закрита повреда, 
причинена от удар в/с тъп предмет. 
кожата е със запазена цялост или ох-
лузена. Чувства се болка и подутина 
на мястото. ако кожата е охлузена, 
по нея има кръв и лимфа. Може да 
се получи отлепване от подлежащите 
тъкани с подкожен кръвоизлив – при 
натиск имате усещане като при мехур 
с течност.

Първа долекарска помощ:

	Мястото се оставя в покой.

	ако охлузеното ще се трие с дре-
хи, то се покрива със суха марле-
на превръзка.

	При отлепване на кожа с голям 
подкожен кръвоизлив се прави 
пристягаща превръзка и се тран-
спортира в болница.

	Мястото не се разтрива! не се 
правят загряващи компреси.

навяХване

навяхване е нараняване на ставата, 
при което костите, които я формират, 
се изместват или усукват за момент, 
но почти веднага се връщат в първо-
началното си положение. наблюдава 
се болка, подуване, посиняване, оток 
на ставата. ставната капсула може да 
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	блокиране на ставата. изместена-
та кост е блокирана от околните 
мускули и движенията са невъз-
можни, а при опит да се направят 
– болезнени.

	болка, оток, вътрешно- и около-
ставен кръвоизлив. има видимо 
удължаване или скъсяване на 
крайника.

Първа долекарска помощ - не се на-
мества.

обездвижване на ставата в поло-
жението, в което се намира, и бърз 
транспорт в болница.

1. изкълчване на раменна става. 

крайникът е неестествено отдалечен 
от гръдния кош. от бельо и дрехи се 
прави подходяща възглавничка, ко-
ято се слага между гръдния кош и 
мишницата. Фиксира се с триъгълна 
кърпа към врата, който да носи те-
жестта на предмишницата и се бинто-
ва с широк бинт.

2. изкълчване на лакътна става. 

обездвижва се с триъгълна кърпа 
и широк бинт към гръдния кош. из-
следва се пулсът на лъчевата арте-
рия. ако пулс не се напипва и ръка-
та е студена и бледа, значи има ус-
ложнено изкълчване и са притиснати 
кръвоносни съдове. 

3. изкълчванията на предмишницата 
и ръката се обездвижват с шина. 

крайникът е сгънат в лакътя под прав 
ъгъл и се прикрепя към гръдния кош 
с триъгълна кърпа и широк бинт. 

същата манипулация се прави и при 
пръстите.

4. тазобедрена става. 

според положението му изкълченият 
крайник се обездвижва с шина или се 
прикрепя към здравия крайник. тран-
спортира се по гръб.

сЧУПване

счупването представлява нарушава-
не целостта на костта, причинено от 
прекомерно директно или индирект-
но силово въздействие. възможни са 
и наранявания на нерви, кръвоносни 
съдове и вътрешни органи. счупвани-
ята се делят на закрити – без нару-
шаване целостта на кожата, и откри-
ти – когато е нарушена целостта на 
кожата. неправилно оказаната първа 
помощ може да превърне закритото 
счупване в открито! 

Признаци:

	когато костните фрагменти са 
силно разместени и има забеле-
жима деформация на крайника, 
пострадалият чувства силна бол-
ка, увеличаваща се при опит за 
движение и при натиск.

	При опит за движение се чува три-
ене на костите. 

	ненормална подвижност на мяс-
тото на счупване. 

	Подуване около мястото на счуп-
ване вследствие на подкожен 
кръвоизлив.
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	При счупен гръбначен стълб се 
чувства болка на мястото, къде-
то е травмата. При внимателно 
опипване на прешлените, там къ-
дето се установи болка, вероятно 
има счупване. ако пострадалият 
не може да движи крайниците си 
(бавно и внимателно), това е си-
гурен белег за счупване.

	При счупване на череп има кръ-
вотечение от носа, ушите, устата 
или кръвонасядане в клепачите и 
очните ябълки. в зависимост от 
тежестта на травмата пострада-
лият може да е в съзнание или в 
безсъзнание.

	При счупване на ребрата се чув-
ства силна болка, особено при 
дишане, както и при натиск върху 
гръдния кош, дори и встрани от 
счупването. При открито счупва-
не, ако има отвор към плеврал-
ната кухина, при дишане се чува 
характерно свистене на въздуха. 
отворът се затваря веднага с хер-
метизираща превръзка, за да не 
се изключи от функция белият 
дроб от навлезлия в плевралната 
кухина въздух.

Първата помощ при счупване се със-
тои в обездвижване на крайника, ко-
ето спомага за намаляване на болка-
та и предпазва пострадалия от шок. 
При открити счупвания, т.е. когато 
има рана, е необходимо първо да се 
спре кръвоизливът, да се обработи и 
превърже раната. При стърчаща кост 
се поставя марля, върху нея се поста-
вя геврек от кърпа, за да се изравни 
със стърчащите кости, и се превърз-
ва. транспортира се в болница.

особени изисквания при счупване:

	При открита фрактура – костта да 
не се намества, а да се шинира в 
положението, в което се намира.

	Пострадалият не трябва да се съ-
блича и събува. ако е необходи-
мо, дрехата се разцепва, а обув-
ките се развързват или разрязват.

	Пострадалият се увива добре в 
сухи дрехи, одеяла и др., за да се 
предпази от преохлаждане.

	При счупване на рамо и горен 
крайник пръстите остават откри-
ти, за да се следи по цвета кръв-
ната циркулация.

	При счупване на таза има опас-
ност от шок. налага се особено 
бързо транспортиране в болница, 
като при пренасянето се внимава 
тялото да не се размества и сгъва 
поради опасност от нараняване на 
червата и пикочния мехур от счу-
пените тазови кости.

	При съмнение за счупен гръбна-
чен стълб пострадалият не тряб-
ва да се изправя и сяда, тялото 
да не се прегъва при повдигане. 
да се транспортира бавно и вни-
мателно. При груби манипулации, 
неправилно обездвижване и не-
правилно пренасяне могат да нас-
тъпят усложнения с парализа на 
крайници.

	При счупване на черепа и лицеви-
те кости не се допуска движение, 
сядане, изправяне. не се дават 
успокоителни! транспортира се 
бързо, но внимателно, като мак-
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симално се избягва друсане, кла-
тене и др.

гръбнаЧен стъЛб

всички знаем какви са последствията 
при счупване на гръбначния стълб - 
парализа на долните или на четири-
те крайника в зависимост от нивото 
на увреждане на гръбначния мозък. 
най-уязвимите за счупване отдели на 
гръбначния стълб са шийният и по-
ясният. не се заблуждавайте, че по-
страдалият няма гръбначна травма, 
ако установите, че той/тя движи и 
чувства нормално четирите си край-
ника. груба и неправилна манипула-
ция с тялото на травмирания може да 
доведе до прекъсване на гръбначния 
мозък, който в момента на травмата 
е останал невредим. това е голяма-
та отговорност на този, който пръв се 
докосва до пострадалия. основно по-
собие в развитите системи на спешна 
помощ е твърдата носилка (the long 
backboard), на която цялото тяло на 
пострадалия се имобилизира и фик-
сира в линейно неутрално положе-
ние; основно внимание се обръща на 
главата и шията. след това той може 
безопасно да бъде изнесен. 

ШиЙни ПреШЛени

Шийните прешлени са най-важни-
ят отдел на гръбначния стълб, тъй 
като при високоенергийна травма 
най-често се чупят те и последстви-
ята са внезапна смърт или пълно 
обездвижване на четирите крайника 
до живот. обездвижване на глава-
та с ръце е първият ход при първия 
допир с пострадалия и главата не се 
изпуска от ръце, докато пострадали-
ят не бъде тотално обездвижен на 

твърдата носилка. Причината за това 
е проста - има ли травма на главата, 
има травма и на шията. нещо пове-
че - шийните прешлени могат да се 
счупят или луксират (разместят) дори 
когато няма удар по главата. обясне-
нието е следното: шийните прешлени 
се залавят за главата зад централната 
ос и по този начин главата е кълбо с 
изместен център на тежестта напред. 
При рязко спиране на торса, каквото 
се случва при задържане от колани-
те на кола, главата рязко се навежда 
надолу и встрани, при което телата 
на четвърти и пети шиен прешлен 
се размазват един в друг. Получа-
ват се костни фрагменти, които вече 
не са свързани с основното тяло на 
прешлените, но може по щастлива 
случайност да не са наранили гръб-
начния мозък в момента на травмата. 
При неправилно манипулираме с гла-
вата на пострадалия тези фрагменти 
се придвижват към гръбначния мозък 
и безвъзвратно го увреждат с пълна 
парализа на четирите крайника.

гръден коШ

Пострадалият може да загине в пър-
вите минути след травма в областта 
на гърдите от несъвместими с живота 
увреждания - разкъсване на аортата и 
сърцето. ако сте свидетел на катастро-
фа и пострадалият е в кома, не диша 
и няма сърдечна дейност, не правете 
опити за съживяване (изкуствено ди-
шане и сърдечен масаж)-безсмислено 
е; човекът просто е загинал на място.  
след травма в гърдите пострадали-
ят може да загине в първите часове 
след инцидента от хеморагичен шок 
(остра кръвозагуба) в пространствата 
около белите дробове (плевралните 
кухини) или от дихателна недоста-
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тъчност при натрупване на въздух в 
същите тези пространства, което се 
нарича „пневмоторакс“.

краЙниЦи

травмите на крайниците могат да 
представляват шокираща гледка за 
случайни свидетели. тези травми от-
вличат вниманието ни от истинските 
проблеми на пострадалия и докато се 
суетим около размазаните му край-
ници, той умира от дихателна недос-
татъчност. Затова ако няМа обилно 
външно кръвотечение (обикновено 
размазаните тъкани не кървят), по-
крийте с нещо тази грозна гледка и 
насочете вниманието си към ABC-то на 
травмирания: Airway - дихателни пъ-
тища; Breathing - дишане; Circulation 
- циркулация на кръвта в тялото.

таЗ

счупването на таза често остава не-
разпознато просто защото не се мисли 
за него. тази травма е изключител-
но опасна за живота, тъй като често 
води до масивна кръвозагуба в едно 
специфично пространство, наречено 
„ретроперитонеално пространство“. с 
термина „шок“ в медицината се обо-
значава не психическо състояние, а 
състояние на сърдечно-съдовата сис-
тема, при което до тъканите не достига 
достатъчно кислород, което ако остане 
неразпознато и/или не се третира пра-
вилно, в  крайна сметка води до смърт.

обеЗдвиЖване

Подръчните материали за шини тряб-
ва да бъдат здрави, да имат съот-

ветната големина и дължина. като 
подръчни средства могат да се из-
ползват: дъски, бастуни, ски, щеки, 
пръчки (може и сноп), чадъри и др.

Задължителни правила при обездви-
жване:

	шината да обхваща 2 съседни (под 
и над счупването) стави 

	преди поставянето шината трябва 
добре да се подплати, за да се из-
бегне допълнително нараняване 
на кожата 

	шината се закрепва с триъгълни 
кърпи, бинтове 

	преди шиниране крайникът се 
поставя в естествено биологично 
положение

	преди поставяне шината се моде-
лира върху здравия

	при открити и закрити счупвания 
костите не се наместват, а се ши-
нира и транспортира до болница

обеЗдвиЖване на кости

а) горен крайник

раменна кост (мишница) – се обез-
движва, като предмишницата се сгъ-
ва под ъгъл в лакътната става, като 
палецът трябва да сочи лицето. Ши-
ната, предварително моделирана на 
здравата ръка, се поставя така, че да 
обхване раменната и лакътната ста-
ва. Фиксира се към тялото с бинт или 
триъгълна кърпа.

Предмишница се обездвижва като ра-
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менна кост, но шината трябва да об-
хване и ставата на китката.

Лакът – не се свива, за да се избегне 
причиняването на допълнително на-
раняване, а се фиксира в положение-
то, в което се намира.

б) долен крайник при счупване на 

бедро: шинира се с 2 шини. външната 
се поставя от мишницата до ходило-
то, а вътрешната – от чатала до ходи-
лото. Закрепва се с триъгълна кърпа 
в областта на глезенната става, под 
коляното, над коляното, в тазобедре-
ната област, на корема, в областта на 
гърдите. след това с триъгълна кър-
па (бинт) двата крака се привързват 
един към друг в областта на глезени-
те и коленете.

Подбедрица: трябва да бъдат обез-
движени глезенната и коленната ста-
ва. Шинира се с 2 шини. външната се 
поставя от таза до основата на стъ-
палото, а вътрешната – от чатала до 
основата на стъпалото. Фиксират се 
с бинт или триъгълна кърпа, като об-
хващат глезена, коляното и бедрото 
високо до таза.

в) кости на черепа или лицето

Пострадалият се поставя върху но-
силка с твърда подложка по най-ща-
дящия за него начин и с възможно 
най-малко движение. от двете стра-
ни на главата се поставят торбички с 
пясък или навити на руло дрехи, оде-
яло и др. Фиксира се с бинт или три-
ъгълна кърпа.

г) ребра

Прави се стъпаловидна превръзка. 
Започва се от гръдната кост и се за-
вършва върху гръбначния стълб. 
Фиксира се с лейкопласт в момента 
на издишване.

д) гръбначен стълб

Тежко и опасно счупване. Да не 
се мести! Под тялото внимателно 
се подпъхва дъска, без гръбначният 
стълб да се прегъва или размества. 
Фиксира се с бинт или други подръч-
ни материали при глезените, колене-
те (под които е поставено навито на 
руло одеяло или дрехи), корема, гър-
дите и челото.

ако пострадалият е намерен да лежи 
по корем или настрани, дъската се 
фиксира, без да се променя положе-
нието му, и чак след това се обръща 
по гръб, за да се постави на носилка.

е) таз

внимателно с минимално раздвижва-
не на пострадалия, за да се избегне 
опасността костните парчета да нара-
нят червата или пикочния мехур, по-
страдалият се поставя по гръб на но-
силка с крака, леко сгънати в колене-
те и разтворени встрани. Под тях се 
поставя руло от дрехи, одеяла и др. 

Ж) ключица

на двете рамена се поставят бинто-
ве или триъгълни кърпи навити като 
„геврек“. рамената се придърпват 
максимално назад и с трета кърпа 
„гевреците“ се завързват на гърба.
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ЗадУШаване (асФиксия) -  
Задавяне, обгаЗяване, Удавяне

състояния и ЗабоЛявания, които 
Могат да доведат до раЗвитие 
на асФиксия:

	обструкция на дихателните пъти-
ща поради:

– чуждо тяло

– храна

– аспирация на кръв или повър-
нати материи

	отравяния с токсични газове 

	Удавяне

	Заболявания на дихателната сис-
тема - пристъп на бронхиална 
астма

	Мозъчен кръвоизлив

	Хипогликемия

	Хипо- или хипертермия

	тежка сърдечна недостатъчност

	Пневмоторакс

	травми на гръдния кош, водещи 
до колапс на белите дробове

	свръхдоза наркотици

ЗадУШаване (асФиксия) 

Задушаването (асфиксия) предста-
влява патологично състояние на раз-
стройство или спиране на газовата 
обмяна в тъканите с последващо за-
душаване. Характеризира се с на-
стъпване на кислородна недостатъч-
ност на тъканите (хипоксия) и кръв-
та (хипоксемия). всички състояния, 
протичащи с хипоксия (остър тъканен 
глад), водят до асфиксия.

асфикцията е тежко животозастраша-
ващо състояние, което изисква спеш-
на медицинска намеса. Липсата на 
адекватна доставка на кислород до 
мозъка повече от 5 – 6 минути води 
до необратими мозъчни увреждания. 
При ненавременно лечение има опас-
ност от настъпване на кома и смърт.

сиМПтоМи При асФиксия:

	тахикардия

	хипертензия (високо кръвно наля-
гане)

	цианоза

	подуване на вените на главата и 
шията

	конвулсии

	парализа

	загуба на съзнание
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Задавяния 

Повечето случаи на задавяния при 
възрастни възникват по време на хра-
нене. бебета и деца често се задавят, 
когато поглъщат чужди тела, като мо-
нети или малки играчки. 

важно е да се прави разлика меж-
ду леко и тежко задавяне. реакция-
та при тежко задавяне е различна от 
тази при леко задавяне.

какво набЛЮдаваМе При Леко 
Задяване? 

	Пострадалият отговаря на вашите 
въпроси (напр. казвайки „да“)  

	Пострадалият все още може да го-
вори, кашля и диша.  

какво да наПравиМ?  

	окуражавайте пострадалия да 
продължи да кашля.  

	Проверявайте пострадалия отново 
дали диша нормално.  

какво набЛЮдаваМе При теЖко 
Задавяне? 

	Пострадалият не може да отгова-
ря (може да кимне с глава) и е в 
съзнание.  

	Пострадалият не може да говори, 
диша и кашля. в някои случаи той 
може да хрипти или да прави глу-
хи опити да кашля.  

	Пострадалият посинява или по-
степенно губи съзнание.  

	Пострадалият може да изпадне в 
паника, хващайки се за гърлото 
и издавайки несвойствени звуци 
при опит да вдиша. 

какво да наПравиМ?  

	извикайте помощ.  

	направете 5 потупвания по гърба. 

	ако потупванията по гърба не да-
ват резултат, направете до 5 ко-
ремни притискания (маньовър на 
Хаймлих)  

	ако и това не помогне за решава-
нето на проблема, следва да бъ-
дат редувани 5 потупвания по гър-
ба и 5 коремни притискания.  

	ако пострадалият изпадне в без-
съзнание, то той трябва внима-
телно да бъде положен на земя-
та. спешните медицински служ-
би следва да бъдат повикани 
веднага.  

	Започнете съживяване - кПр. ко-
гато отведете главата и повдиг-
нете брадичката по време на съ-
живяването, погледнете в устата. 
ако видите нещо, което запушва 
дихателните пътища - отстранете 
го веднага. 

теХника За ПотУПвания По гърба

1. Застанете встрани и малко отзад 
на пострадалия. 

2. Поддържайте гръдния кош на по-
страдалия с една ръка и го наве-
дете добре напред. По този начин 
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чуждото тяло може да излезе, ако 
бъде изтикано, и няма да навлиза 
по-дълбоко в трахеята.

3. направете 5 силни потупвания 
между плешките на пострадалия. 
използвайте дланта на вашата 
свободна ръка. всяко едно потуп-
ване цели изтикване (изкарване 
навън) на чуждото тяло. 

теХника За кореМни Притискания 
(Маньовър на ХаЙМЛиХ)

1. Застанете зад пострадалия и об-
вийте двете си ръце около горна-
та част на корема му.

2. наведете пострадалия напред.

3. свийте ръката си в юмрук и я сло-
жете на средата между пъпа и до-
лния израстък на гръдната кост.  

4. Хванете с другата си ръка 
този юмрук. издърпайте сил-
но юмрука си в посока към  
вас и нагоре. направете това не 
повече от 5 пъти.

При бебетата заменете коремните 
притискания с гръдни притискания. 
За да направите това, използвайте 
същата техника, както при извън-
гръдните притискания при бебета. 
тези гръдни притискания трябва да 
бъдат правени по-рязко, но с по-мал-
ка честота. 

При задавяне на пълни хора и бре-
менни жени се прави потупване по 
гърба и гръдни притискания.

теХника За гръдни Притискания

1. Застанете зад пострадалия. раз-
положете се точно зад пострада-
лия, ако той е прав, и точно зад 
стола, ако е седнал.

2. Поставете ръцете си под мишни-
ците на пострадалия.

3. свийте в юмрук едната си ръка 
върху долната половина на гръд-
ната му кост.

4. Хванете юмрука си с другата си 
ръка.

5. насърчавайте пострадалия да 
кашля и издърпайте здраво юмру-
ка си към вас.

6. насочете тласъка назад, към 
гръбначния стълб.  

обгаЗявания

Зоната на задимяване при пожар огра-
ничава видимостта и излъчва димни 
газове, които застрашават живота и 
здравето на хората. 

най-рискова и опасна реакция за без-
опасността на хората е възникване-
то на паника - пълна загуба на спо-
собността на реално възприемане на 
обстановката и вземане на правилни 
решения; безцелно поведение; само-
забравяне и агресивност. в резултат 
на паниката може да възникнат трав-
ми, задушавания, задръстване и неп-
ропускливост на пътя за евакуация.

Факторите на пожара, които създават 
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опасност за здравето и живота на хо-
рата, са: 

	вдишването на въглероден оксид 
и други токсични продукти на го-
рене (особено при възпламенява-
не на синтетични вещества, ши-
роко използвани в бита); 

	повишената температура на об-
кръжаващата среда и въздействи-
ето на пламъците; 

	понижена концентрация на кисло-
род;

	дим и липса на видимост; паника, 
шок, страх;

	падащи парчета и части от разру-
шаващи се конструкции и инста-
лации; допълнително възникване 
на взривове в резултат на пожара; 

	травми от падане, задушаване от 
притискане и др.

главна причина за летален изход при 
пожар е отравянето с въглероден 
оксид. той се отделя при непълното 
горене на веществата. Постъпвайки в 
кръвообращението, въглеродният ок-
сид се свързва с хемоглобина, който 
е основното съединение, пренасящо 
кислород в човешкото тяло, и така се 
получава съединението карбоксихе-
моглобин. По този начин се възпре-
пятства доставката на кислород от 
хемоглобина до тъканите и това води 
до хипоксия. Aфинитетът на хемогло-
бина към въглеродния оксид е около 
230 пъти по-силен от този към кисло-
рода, което води до пристъпи на за-
душаване, кома или смърт. 

Въглеродният диоксид не е токси-
чен газ, а задушлив. той ускорява 
дихателния процес, в резултат на ко-
ето спомага за по-бързото отравяне с 
токсичните газове.

Цианидът се получава при горенето 
на азотсъдържащи вещества, вълне-
ни платове, коприна и др. неговото 
токсично действие се състои в предо-
твратяване на преноса на кислород в 
клетките, в резултат на което възник-
ва хипоксия и летален изход. Циани-
дът поразява най-много белите дро-
бове, сърцето и централната нервна 
система.

Серният диоксид се образува при 
горенето на вълнени материи, ка-
учукови вещества, кожи, изделия, 
синтетични материали. Постъпвайки 
в организма, той влиза в контакт с 
влажните лигавици и образува сер-
ниста киселина, в резултат на което 
настъпва метаболитна ацидоза. сер-
ният диоксид оказва силно дразнещо 
действие на очите и на лигавицата на 
носа и трахеята - болки и парене в 
гърлото и гръдната област, сълзоте-
чение, задух.

вдишаването 5-10 минути на други 
съставки на димния въздух - фосген, 
хлор, сероводород, хлороводород, 
води до летален изход.

вдишването на горещ въздух може 
да доведе до рефлекторен спазъм на 
ларинкса, парализа на горните диха-
телни пътища и задушаване.

Понижената концентрация на кисло-
род във въздуха и хипоксията може 
да доведат до необратими поражения 
на мозъка. дишането се изостря и 
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учестява, настъпват нарушения в ко-
ординацията и мисловния процес.

в резултат на вдишвания с все по-
малка концентрация на кислород въз-
дух се получава задух, световъртеж и 
главоболие, тахикардия, бърза умо-
ряемост. Човек изгубва съзнание.

Димът, който се отделя при пожара 
в резултат на изгарянето на обста-
новката и на обгарянето, разтапяне 
и тлеенето на мебели и предмети, 
включва в състава си твърди веще-
ства (сажди, частици въглерод и др.), 
пари (на киселини), газообразни ток-
сични продукти и горещия въздух.

Прониквайки в организма, димът пре-
дизвиква дразнене и възпаление на 
лигавицата на дихателните пътища и 
отравяне с токсични вещества. По-го-
лемите твърди частици причиняват и 
механично запушване на белодробни-
те разклонения.

Удавяне

При невъзможност за поддържане на 
главата на пострадалия над водата в 
дихателните пътища започва да попа-
да вода. дори и при минимално коли-
чество течност в трахеята се включва 
задължителен защитен механизъм, 
който причинява ларингоспазъм (за-
тваряне на гласните връзки). Затва-
рянето на гласните връзки (входа към 
трахеята) при потъване не позволява 
на водата да попадне в белите дро-
бове. допълнително сърцето забавя 
честотата си, а кръвта се шънтира 
към мозъка. но затварянето на гло-
тиса (гласни връзки) възпрепятства 

и навлизането на кислород в диха-
телните пътища дори и при излизане 
над водата. това продължава 1 - 2 
мин и неминуемо води до хипоксия 
(намалено съдържание на кислород 
в кръвта). Удавникът умира от не-
достиг на кислород към мозъка и 
сърцето, които спират да функцио-
нират. това е т.нар. сухо удавяне. в 
друга част от случаите в белите дро-
бове все пак попада вода, но тя е в 
незначителни количества – 10 -15 ми-
лилитра, които бързо се резорбират.   
Удавянето води до развитието на бе-
лодробен оток поради нарушаване 
на целостта на алвеоло-капилярната 
мембрана, там където се осъществя-
ва обмяната на газове. белодробният 
оток от своя страна причинява още по-
тежка липса на кислород в клетките. 
солената морска вода има 3 пъти 
по-висок осмоларитет от плазмата 
(тоест има много по-висока концен-
трация на частици - йони и др.), ко-
ето предизвиква движение на бел-
тъци и елементи към белодробните 
клетки и междуклетъчно вещество 
и влошава още повече белодроб-
ния оток. сладката вода от своя 
страна дезактивира белодробния 
сърфактант - веществото, което за-
държа алвеолите отворени, предо-
твратява техния колапс и така поз-
волява извършването на газообмена.  
всички тези фактори и механизми 
възпрепятстват обмяната на газо-
ве, тоест доставката на кислород до 
всички клетки в организма, настъпва 
тежка хипоксия до аноксия (пълна 
липса на кислород). това наруша-
ва мозъчните функции и сърдечната 
дейност.

най-често при удавянето могат да се 
разграничат 4 стадия, които до из-



178

Проект  общностен отПор на бедствени събития (CODE)  ●  сборник МатериаЛи

вестна степен определят и тежестта 
на състоянието.

	аквастрес е началното състояние, 
когато пострадалият е в паника, 
извършва множество некоорди-
нирани движения, при които по-
следователно излиза над водата и 
отново потъва.

	втори етап се свързва с лека хи-
поксия, при която жертвата е вече 
изтощена, но все още се задържа 
над водата, в съзнание е, но вече 
е погълнала или аспирирала вода.

	третата фаза се свързва с тежка 
хипоксия и тогава пострадалият 
вече е крайно изтощен и не успя-
ва да се задържи над водата. По-
степенно изпада в безсъзнание. 

	Четвърта фаза е аноксията. Уда-
вянето продължава вече някол-
ко минути, жертвата е в безсъз-
нание, не диша и няма сърдечна 
дейност.

Удавяне може да настъпи и след 
крампи на крайниците( често случва-
щи се при потапяне в студени води), 
които водят до загуба на контрол и па-
ника. студената вода бързо понижава 
вътрешната температура на тялото и 
когато тя падне под 32°с, давещият 
се изпада в състояние на хипотер-
мия. това води до сериозни ритъмни 
нарушения на сърцето. Хипотермия-
та е „враг“, но в известна степен е 
и помощник. При по-ниска телесна 
температура нуждите на мозъка от 
кислород рязко падат и той може да 
преживее по-дълго време в състоя-
ние на хипоксия (тъканен кислоре-
ден дефицит). описан е случай, при 

който удавено в ледени води дете е 
спасено след 40-минутен престой на 
дъното без последващи мозъчни ув-
реждания.

Чести са случаите на удавяне след 
консумация на алкохол и след обил-
но хранене. след нахранване кръво-
токът се пренасочва към активните в 
момента органи, тоест към стомаха и 
храносмилателните органи. това на-
малява относително кръвоснабдява-
нето на мозък, сърце и мускулатура, 
намалява мускулната сила и наруша-
ва и терморегулацията, която остава 
като второстепенна задача за органи-
зма и се увеличва рискът и от хипо-
термия (измръзване).

Първа долекарска помощ:

1. набере телефон 112 и след това 
направете верига от хора, здра-
во вързани или държащи се един 
друг във водата. не забравяйте, 
че хипотермията е и ваш враг.

2. При възможност още във водата 
направете две последователни 
вдишвания „уста в уста“.

3. след изваждането от водата не 
губете време да „източвате" вода 
от белите му дробове. Прийоми 
от рода на обръщане по корем с 
главата надолу, притискане на 
корема и гръдния кош (прийом 
на Хаймлих), са остарели и губят 
ценно време. Могат да предизви-
кат и повръщане и да доведат до 
аспирация (вдишване) на стомаш-
но съдържимо. 

4. Почистете дихателните пътища, 
като отворите устата и огледайте 
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за чужди тела. При наличие на та-
кива ги извадете с пръсти. 

5. направете две последователни 
вдишвания „уста в уста“ (мозъкът 
е жаден за кислород!) и чак тога-
ва проверете за пулс на сънната 
артерия.

6. ако има пулс на сънната артерия 
(т.е. има циркулация към мозъ-
ка), продължете с обдишването, 
докато не се появи спонтанно 
такова. когато започне да диша 
самостоятелно, обърнете постра-
далия в дясна странична позиция, 

за да не повърне и аспирира сто-
машно съдържимо. главата тряб-
ва да се поддържа в неутрално in 
line положение, за да защитите 
шийните прешлени, които евенту-
ално може да са травмирани. Чес-
то проверявайте за пулс.

7. ако няма пулс на сънната арте-
рия, започнете веднага външен 
сърдечен масаж.

8. Махнете всички мокри дрехи, тъй 
като те продължават да отнемат 
топлина от тялото му.
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УвреЖдания от въЗдеЙствие  
на вънШната среда

нагоре, са тежки. размерът на изга-
рянето може да бъде оценен, като 
се сравнява с ръката на пострада-
лия: дланта на ръката и пръстите са 
около 1% от общата площ на повърх-
ността на тялото на пострадалия.  
 
Мястото на изгаряне също определя 
тежестта на увреждането. изгаряния 
в устата и гърлото винаги са живото-
застрашаващи, колкото и да са малки. 
отокът на тъканите може да доведе 
до запушване на дихателните пътища.   
 
изгаряния на лицето, ушите, ръце-
те, краката, ставите или генитали-
ите също са тежки поради риска от 
образуването на белези и загуба на 
функцията. и накрая, всички изга-
ряния на шията, тялото или край-
ниците са тежки. отокът на тъканта 
може да ограничи притока на кръв. 
това е сериозна ситуация, която из-
исква бърза медицинска помощ.   
 
когато мислим за причината за изга-
рянията, ние автоматично мислим за 
пожар, горещи течности или горещ 
обект. въпреки това изгаряния могат 
да бъдат причинени също от електри-
чество, химически продукти, йонизи-
ращи лъчения или пара. в тези случаи 
изгореното често не е единственото 
нараняване.

При наличие на горящи дрехи се 
действа по следния начин:

	не позволявайте на пострадалия 

иЗгаряния

изгарянията се причиняват от кон-
такт с горещи предмети, пламъци, 
топлинно лъчение, горещи пари и 
течности, контакт с електрически 
ток и т.н. те причиняват увреждане 
на тъканта в различна степен. сери-
озността на увреждането зависи от 
размера на засегнатия участък, дъл-
бочината (степента на изгаряне), въз-
растта, общото здравословно състоя-
ние. различават се следните степени 
на изгаряне по своята дълбочина:

	Първа степен – зачервяване, по-
дуване, болка

	Втора степен – при повърхностни 
изгаряния се наблюдават мехури, 
интензивна болка, а при дълбоки 
изгаряния – слаба болка, усещане 
за обтегнатост (опънатост)

	Трета степен – образуване на 
струпеи, рани, обгаряния

	Четвърта степен – овъгляване 
на кожата, тъканите и понякога и 
на костите

тежестта на изгаряне обаче не за-
виси само от дълбочината. размерът 
на изгорялата площ също е фактор. 
изгаряния, които обхващат повече 
от 10% от цялата повърхност на тя-
лото, може дори да бъдат живото-
застрашаващи. При деца изгаряния, 
които покриват площ от около 5% и 
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да тича с горящи дрехи, накарай-
те го да се търкаля по земята;

	Задушете пламъците чрез увива-
не на пострадалия в дрехи или 
одеяла;

	ако използвате пожарогасител, 
не го насочвайте към лицето на 
пострадалия и стойте на безо-
пасно разстояние. някои видо-
ве пожарогасители не трябва да 
се използват върху хора, така че 
предварително се запознайте с 
инструкциите;

	дръжте изгорелия участък под 
студена, чиста, течаща вода в 
продължение на 10 - 15 минути, 
за да се намалят отокът и болка-
та. обширните изгаряния трябва 
да се обработват със студена вода 
в първите 30 минути след нещаст-
ния случай. ако няма в близост 
течаща вода, можете да обливате 
изгорения участък с вода от бу-
тилка;

	Пламъково горели дрехи не се 
махат от оказващия първа помощ;

	не пукайте мехурите;

	Покрийте изгорения участък със 
стерилна марля. ако не разпола-
гате с друго, използвайте чисти 
чаршафи или кърпи;

	не прилагайте „домашни“ лекар-
ства, мехлеми, прахове или гело-
ве при изгаряния;

	незабавно повикайте линейка, 
тъй като правилното лечение на 

шока и бързият транспорт до бол-
ницата могат да бъдат животоспа-
сяващи;

	никога не докосвайте изгорените 
участъци от тялото с пръсти - за-
дължително използвайте ръкави-
ци за еднократна употреба!

тоПЛинният Удар е вследствие ос-
тро претопляне на тялото, придружен 
с нарушения на потоотделянето.

Къде най-често се случва топлин-
ният удар?

това става в затворени помещения, 
където притокът на свеж въздух е на-
рушен, влажността на въздуха е във 
високи стойности, а проветряването е 
недостатъчно.

топлинният удар може да настъпи на 
следните места:

	при струпване на много хора на 
едно място

	при излети в безветрени, влажни 
и горещи дни

Причини за топлинен удар

	стегнато облекло, не даващо въз-
можност потта да се отделя рав-
номерно

	Усилена мускулна дейност

	Преяждане

	Поемане на алкохол

	тревожна напрегнатост
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Симптоми на топлинен удар

Първи стадий

	възбуда, неспокойствие, замай-
ване

	Шум в ушите

	Премрежване

	Мускулни потрепвания

	обилни изпотявания

	Повишаване на температурата с 1 
- 2 градуса

втори стадий

	отпадналост

	болки „под лъжичката“

	гадене и повръщане

	Прилошаване  и загуба на съзна-
ние

	намалено  потоотделяне

	намалено отделяне на урина

	болният има изсушен вид

	нарушено дишане

	гърчове на дихателната муску-
латура, довеждащи понякога до 
смърт

сЛънЧев Удар (сЛънЧасване) 

слънчевият удар възниква при по-
продължително облъчване на глава от 
слънцето. Причината е в претопляне 
на мозъка от страна на инфрачерве-
ните лъчи.това причинява прилив на 
кръв в мозъка и мозъчните обвивки, 
придружени често и с кръвоизливи.

слънчевият удар е по-чест при хо-
рата, имащи затлъстяване, високо 
кръвно налягане и атеросклероза.

Симптоми при слънчевия удар

	раздразнителност

	неспокойствие

	световъртеж

	Повръщане и загуба на съзнание

Спешни действия

докато чакате пристигане на лекар-
ския екип, направете следното:

1 Пренесете болния на хладно място

2 съблечете болния

3 Поставете лед или студен ком-
прес на главата

4 Увийте тялото му в мокри чарша-
фи

5 раздвижвайте въздуха около бо-
лния

6 дайте му да пие подсладена сту-
дена вода
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7 ако се поти обилно, дайте му под-
солена вода

иЗМръЗване. ПреоХЛаЖдане.

Фактори, улесняващи увреждането:

	метеорологични условия - темпе-
ратура, вятър, влажност и др.

	моментно състояние на организма

	екипировка и защитни средства

	времетраене на експозицията на 
студ

	начин на оказване на първа по-
мощ и транспорт

Патологични процеси, настъпващи в 
тъканите и органите, причинени от 
острите студови увреждания:

	образуване на ледени микрокрис-
тали във или между клетките

	остро нарушаване на кръвотока в 
органите и тъканите

	засилване на тромбообразуването 
в малки, средни и големи артерии 
с последващо допълнително нару-
шаване на кръвоснабдяването

	нарушаване на невроналната ре-
гулация на кръвоснабдяването, 
водеща до смущения и на обмяна-
та на веществата

	формиране на некръвоснабдени и 
умъртвени участъци от тъканите 
(некрози) - при повърхностни ув-

реждания сухи, а при по-дълбоко 
и вторично инфектирани - влажни

	проявява се вторично въздейст-
вие върху целия организъм, осо-
бено при продължително излага-
не на студ и влага

Местно иЗМръЗване.

най-често е по откритите части - пръ-
сти на ръце и крака, върха на носа, 
ушните миди, открити участъци на 
лицето и т.н. 

различаваме четири степени:

Първа степен: внезапно, силно поб-
ледняване, първоначална болка с 
последваща загуба на чувствител-
ност. При прекратяване въздействи-
ето на студа и енергично затопляне 
- последваща болкова реакция, сър-
беж, зачервяване и оток, продължа-
ващ средно около 72 часа

Втора степен: настъпва няколко часа 
след студовото въздействие, като 
включва горепосочените симптоми 
плюс поява на мехури, пълни с про-
зрачна или бледожълтеникава течност

Трета степен: налице са проявите от 
I и II степен плюс втвърдяване на по-
вредените участъци и продължителна 
бледност заедно със загуба на чувстви-
телност. няколко часа след това следва 
рязка промяна на цвета на засегнатия 
участък - синкав, сивосинкав до тъм-
носин. от време на време - засилване 
и рязко намаляване на болката

Четвърта степен: описаните симп-
томи от III степен, придружени с по-
дълбоки тъканни поражения и обик-
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новено - тъмночервен цвят на засег-
натите участъци. отпадане функции-
те на крайниците, ако са засегнати

общо оХЛаЖдане

от момента на въздействие до преми-
наване на общото охлаждане в тежка 
степен или смърт се наблюдават засил-
ване чувството за студ, придружено от 
треперене и настръхване на кожата; 
чувството на премаляване; глад; обър-
каност или възбуда; хаотични, разхвър-
ляни или некоординирани движения; 
объркан говор и нецеленасочено пове-
дение; последваща силна отпадналост; 
невъзможност за движение; непреодо-
лимо желание за лягане (най-често на 
снега) и заспиване. ако не бъде пре-
кратено въздействието на студа до този 
момент, настъпва забавяне и промяна 
на регулацията на дишането до спира-
нето му с последващо забавяне и тежка 
промяна на регулацията на сърдечната 
дейност до спиране на сърцето и пре-
кратяване циркулацията на кръвта.

ПоМощ При Местно иЗМръЗване и 
общо оХЛаЖдане

Местно измръзване:

	изолиране от студа

	подмяна на измокрени ръкавици, 
шапка, чорапи и т.н. 

Повърхностните измръзвания се тре-
тират в затоплено помещение

	посредством превръзка, без маса-
жиране и затопляне в съд с вода, 
а направо превръзка - нестегната, 
с голямо количество марля, памук 
и бинтове

	при измръзване II степен, с меху-
ри, те не се пукат и не се маса-
жира поразеният крайник. Прави 
се нестегната превръзка със сте-
рилна марля и имобилизация на 
крайника. Целта е при дълбоките 
измръзвания да се предпази от 
развитието на влажна гангрена. 
допълнително се дават

-  обилно количество течности - 
чай, бульон, кафе и т.н.

-  обезболяващи медикаменти

Oбщи охлаждания

ако пострадалият е в безсъзнание, 
след кратко и внимателно изолиране 
от студа се проверяват всички кри-
терии относно наличие или липса на 
основни жизнени функции и ако няма 
достатъчно ефективни такива, се за-
почва кПр.

ако е в съзнание, след изолиране 
от студа и проверка за наранявания 
и кръвоизливи, започва незабавен 
щадящ транспорт, като се дават на 
пострадалия неколкократно малки 
количества топли, силно подсладе-
ни течности и се наблюдава общо-
то му състояние, дишането и пулса. 
Затоплянето става посредством под-
лагане под изолиращите завивки на 
грейки, бутилки или други съдове с 
вода, затоплена не повече от 40°с. 
бутилки или топли кърпи могат да се 
поставят и под мишниците от двете 
страни.

Преместването на охладения от едно 
транспортно средство в друго, както 
и самият транспорт трябва да бъдат 
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много щадящи, тъй като отпадните 
продукти, отделящи се от тъканите 
при затоплянето, могат да предизви-
кат фатални сърдечни аритмии при 
раздвижване.

ПораЖения от еЛ. ток и 
МъЛния

електрическите поражения могат да 
настъпят по следните причини:

а/ преминаване на електрически ток 
през човека;

б/ въздействие на електрическата 
дъга;

в/ въздействие на електрически и 
магнитни полета, създадени от 
много високи напрежения и чес-
тоти.

съществуват следните видове пора-
жения от електрически ток:

а/ електрически удар и изгаряния;

б/ наранявания и счупвания;

в/ заболявания от въздействието на 
електрическа дъга и електромаг-
нитни полета.

електрически удар е болестно въз-
действие на електрически ток при 
преминаването му през организма и се 
изразява в нарушаване на функциите 
на жизненоважни органи, като тези на 
дишането и сърдечната дейност. сте-
пента на това въздействие зависи от 
силата на тока, неговия вид и честота, 
пътя, през който той минава през тя-

лото, времето на неговото протичане 
и състоянието на организма в момен-
та на попадането му под напрежение. 
електрически удар може да се получи 
при докосване до тоководещи части, 
които са под напрежение (провод-
ници, жици, кабели, клеми и други 
подобни), или при докосване до про-
водими нетоководещи части (корпуси 
на двигатели, машини, табла и дру-
ги подобни), които са попаднали под 
напрежение в резултат на дефекти в 
изолацията или конструкцията и при 
които не е задействала съответната 
защита.

Първата помощ на пострадал от 
електрически ток се състои в:

1. освобождаването на пострадалия 
по възможния най-бърз начин от на-
прежението, под което е попаднал. 
При това:

а/ да се вземат необходимите мерки 
срещу попадане под напрежение 
на лицето, извършващо освобож-
даването на пострадалия. При 
напрежения до 1000 V за целта 
трябва да се използват сухи не-
токопроводни предмети. При на-
прежения над 1000 V трябва да се 
използват боти, ръкавици и щанги 
за съответното напрежение:

б/ при положение, че пострадалият 
се намира на височина и при ос-
вобождаването му от напрежение 
съществува възможност от пада-
не и получаване на допълнител-
ни травми, да се вземат мерки за 
предотвратяването им;

в/ да се предвиди възможност за до-
пълнителни светлинни източници 
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в случаите, когато изключването 
на напрежението може да доведе 
до спиране на осветлението.

2. ако пострадалият има собствено 
дишане и пулс, той се оставя да лежи 
с разкопчани дрехи, като му се осигу-
рява достъп на чист въздух, а лицето 
му се измива или напръсква със сту-
дена вода.

3. ако пострадалият е в безсъзнание 
и дишането му е слабо и конвулсивно 
или няма дишане и пулс, той не след-
ва да се счита за мъртъв, а за изпад-
нал в състояние на клинична смърт, 
от която може да бъде съживен. За 
целта се извършва следното:

а/ освобождаване на тялото от всич-
ки стесняващи дрехи и разкопча-
ване на копчетата;

б/ разтваряне на устата чрез измест-
ване напред на долната челюст;

в/ да се освободи устата на постра-
далия от нечистотии, изкуствени 
челюсти и др. подобни;

г/  бързо да се осигури проходимост 
на горните дихателни пътища, 
като се изтегли и задържи езикът 
напред, а главата се наведе назад 
в максимално възможно положе-
ние;

д/  да се пристъпи към изкуствено 
дишане, като най-ефикасните от 
съществуващите методи за това 
са „уста в уста" и „уста в нос";

е/ при липса на пулс на пострадалия 
се пристъпва и към индиректен 
масаж на сърцето.

долекарската помощ на пострадал от 
електрически удар следва да продъл-
жава до пристигането на лекарски 
екип или по време на транспортира-
нето на пострадалия до здравно за-
ведение. дотогава той трябва да се 
счита, че е жив. само компетентно 
медицинско лице може да констатира 
настъпила смърт, след което помо-
щта се прекратява.

4. строго се забранява заравянето на 
пострадалия в земя или други дейст-
вия, които биха затруднили дишането 
му.

5. При протичане на електрически 
ток през човешкото тяло или при раз-
витие на волтова дъга могат да се по-
лучат и изгаряния.

6. Продължително лъчисто въздейст-
вие на електрическата дъга вър-
ху очите предизвиква заболяването 
електроофталмия. изразява се във 
възпаление на ретината и роговицата 
на очите от ултравиолетовото излъч-
ване на дъгата. от това заболяване 
най-застрашени са електрозаварчи-
ците, които не ползват лични защит-
ни средства, или странични лица, 
които наблюдават тяхната работа. 
долекарската помощ в тези случаи 
се изразява в поставянето на студени 
компреси върху очите, а пострадали-
ят незабавно се отправя на лекар.

При удар от мълния има същите 
признаци, както при поражение от 
електрически ток. в зависимост от 
вида и степента на увреждането се 
оказва съответстваща на по-гореиз-
ложената долекарска помощ.
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триаЖ (сортировка). сУбординаЦия. 
Маркиране на ПострадаЛите. Поведение 

При иЗЧакване и трансПорт на ПострадаЛи. 
ПсиХоЛогиЧеска ПодкреПа

спасители сте четирима или повече, 
ще отделите време за всеки постра-
дал, като най-тежко пострадалият се 
обслужва с приоритет; а това е този, 
който е в безсъзнание и не диша.

вариант 2 - пострадалите са повече 
от спасителите.

ако на сцената има четирима постра-
дали, а вие като спасители сте двама, 
нещата коренно се променят. след-
вайки принципа, че за максимално 
кратко време трябва да се спасят 
повече пострадали, то в този случай 
най-тежко пострадалият, а имен-
но, този, който е в безсъзнание и не 
диша, се обслужва последен. това е 
така, защото шансовете на този по-
страдал да оцелее не са никак високи 
(вина, за което вие нямате) и загубата 
на време да му помагаме може да се 
окаже фатално за някой, който може 
да бъде спасен, напр. такъв в безсъз-
нание, но дишащ. Приемете го! Жес-
токо, но факт, доказан в практиката.

За нашите условия най-удачна при ма-
сови инциденти се явява сортировката 
по тежест: леко и тежко пострадали. 

1. Леко пострадалите не е необхо-
димо да получават медицинска 
помощ и не е задължително да им 
се осигурява транспорт до лечеб-
ното заведение.

Медицинската сортировка (триаж) е 
разпределяне на пострадалите при 
наличие на масов инцидент вслед-
ствие на природно бедствие, авария, 
война, терористичен акт или друг вид 
катастрофа. триажът е френска ме-
тодика за разделяне на пострадалите 
в групи по предварително зададени 
правила. 

Медицинската сортировка има за цел 
да осигури най-голям шанс за оцеля-
ване на тежко пострадалите, да на-
сочи нуждаещите се към правилните 
лечебни заведения, да даде приори-
тет при транспортиране и обслужва-
не на тежко пострадалите, да включи 
здравите и леко ранените в процес на 
взаимопомощ. 

Пред проблема сортиране ще се из-
правите в случай на повече от един 
пострадал. в зависимост от това дали 
спасителите са повече от пострада-
лите, или е обратното - пострадалите 
са повече от спасителите, триажът 
се извършва по различен начин. ос-
новният принцип, който се спазва при 
триажа, е за максимално кратко вре-
ме да се спасят повече пострадали. 

вариант 1 - спасителите са повече от 
пострадалите.

ако на мястото на произшествието 
има двама пострадали, а вие като 
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2. тежко пострадалите разделяме 
на три групи:

- нуждаещи се от помощ по жиз-
нени показания „спешни“, об-
служват се с предимство, съ-
ществува опасност за живота в 
момента на прегледа или крат-
ко време след това;

- „отложени“, медицинската по-
мощ може да се отложи за ня-
колко часа;

- „безнадеждни“, при които ув-
режданията са почти несъвмес-
тими с живота и изискват голям 
обем медицинска помощ.

При сортировката трябва да се от-
делят от общата група пострадали, 
които представляват опасност за ос-
таналите (инфекциозно болни и по-
разени с бойни отровни вещества, 
на които не е извършена санитарна 
обработка).

системите за маркиране на пострада-
лите често са регулярни или унифи-
цирани от държавата. независимо от 
разликите системите за маркировка 
имат много общи черти. с различни 
цветове се обозначава определена 
категория пострадали:

 Черен - загинали на място или 
умиращите без шанс за оцеляване

 Червен - тежко пострадали, нуж-
даещи се от спешна помощ до 30 
мин

бременни и деца до 14 г. трябва да се 
маркират с червен цвят независимо 
от състоянието им

 Жълт - тежко пострадали с отло-
жена мед. помощ за няколко часа

 Зелен – движещи се самостоятел-
но и с леки наранявания

трансПортиране на 
ПострадаЛ

след като сте преминали през азбу-
ката на спасяването, следващата из-
ключително важна задача е да транс-
портирате пострадалия до болница. 
доказано е в световен мащаб, че про-
центът на оцелелите е по-висок при 
тези, които са закарани до болницата 
със случаен транспорт, а не с линей-
ка. Причината за това е проста - те 
са доставени за окончателно лечение 
в операционната зала много по-бър-
зо, отколкото ако е чакана линейка.  
ето защо веднага след като сте пре-
минали успешно през азбуката на 
спасяването, а успешно означава, 
че пострадалият има възстановено 
собствено дишане и няма масивно 
външно кръвотечение, то веднага за-
почнете организирането на транспорт 
на пострадалия към болницата. Вни-
мание! тук говориме за транспорт 
на пострадал с животозастрашаващи 
травми, при когото ползата от ранно-
то доставяне при хирург далеч над-
хвърля риска от преместването.

в случай, че пострадалият е в съзна-
ние, диша и няма външно кръвотече-
ние, то тогава се изчаква линейката. 

докато изчаквате пристигането на ли-
нейка:

1. Продължавайте да говорите успо-
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коително на пострадалия;

2. искайте и той да ви говори, за да 
изследвате съзнанието и дишането;

3. Проверявайте пулса и състояние-
то на кожата с оглед търсене на  
признаци на влошаване;

4. ако пострадалият е с травма на 
черепа и гръбначния стълб, при 
никакви обстоятелства не пускай-
те главата, а я дръжте в неутрал-
но линейно положение;

5. ако при преместването на този, 
дето държи главата, му се нало-
жи да я пусне, то трябва да даде 
команда на друг да я поеме и след 
това да си я върне пак след коман-
да и синхронизиране с друг участ-
ник в спасителните действия;

6. Пострадалият може безопасно 
да бъде преместен от най-мал-
ко 6 (шест) човека: един държи 
главата и той е този, който дава 
командите! двама за раменете, 
двама за таза и един за краката 
- общо шест човека. ако сте сам, 
не предприемайте преместване! 
и тук е вашата роля на лидер - по-
емете контрол върху ситуацията и 
давайте необходимите команди. 
когато другите видят, че знаете 
какво правите, те ще ви се под-
чиняват и хаосът ще е контроли-
ран. Противното ще е пагубно за 
пострадалия!

7. Често травмите са страховити и те 
могат да ви извадят от строя, като 
започнете да повръщате или при-
паднете. а това лишава пострада-
лия от неговите спасители.

какво да направите, когато усетите 
признаците на предстоящ припадък 
и/или повръщане? направете някол-
ко бързи и дълбоки вдишвания/из-
дишвания. 

това ще елиминира голямо коли-
чество со2 (въглероден двуокис) 
от кръвта ви и ще я направи по-ал-
кална. състоянието се нарича „ди-
хателна алкалоза“. това състояние 
възбужда мозъка и ще ви държи в 
съзнание. алкалозата ускорява сър-
дечната дейност и свива кръвонос-
ните съдове, като и двете водят до 
повишаване на кръвното ви налягане 
и вие няма да колабирате. алкало-
зата релаксира стомаха, който се е 
свил, преди да повърнете; активните 
дихателни движения ангажират диа-
фрагмата ви в дишането, а не в пов-
ръщането - тези две неща ще предо-
твратят повръщане. 

ПсиХоЛогиЧеска ПодкреПа 
на ПострадаЛите 

осигурявайте на пострадалия емоци-
онална подкрепа. Подходете към по-
страдалия приятелски, без да бъде-
те осъдителни. Представете се, като 
кажете името си. споменете, че сте 
обучаван да оказвате първа помощ. в 
самото начало при подхождане към 
пострадалия го попитайте какво се е 
случило и обяснете какво възнамеря-
вате да направите. Помолете го да ви 
съдейства. Успокоявайте го, като му 
съобщите, че скоро ще дойде спеш-
на помощ. ако е заклещен, затрупан 
– „сега ще дойде пожарната“, „не се 
притеснявай, ще ти помогнем“. из-
слушвайте пострадалия и покажете 
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симпатия. Помогнете с практически 
въпроси, ако е необходимо.

Уверете се, че пострадалият е на-
станен удобно

ако навън е студено, завийте постра-
далия с палто или одеяло, за да за-
пазите температурата му. Можете да 
използвате и изолационно одеяло. За 
да се защити пострадалият от топли-
на, изградете импровизирани слън-
цезащитни устройства, използвайки 
яке, одеяло, чадър или изолационно 
одеяло например. Застанете така, че 
сянката ви да пада върху пострада-
лия. Поставете го в удобна позиция. 
това обикновено е позицията, в ко-

ято той чувства минимум болка. не 
давайте храна или напитки на болен 
или наранен, освен ако не сте посъ-
ветван така от професионален медик. 
вие не просто оказвате помощ на по-
страдалия и семейството му, но и на 
себе си! тези, които са помогнали на 
някого в извънредна ситуация, често 
го описват като добър опит след това. 
трудно се живее с мисълта, че не си 
помогнал на някой, когато е необхо-
димо. дори ако знаете да оказвате 
първа помощ, невинаги може да спа-
сите всички. дори лекарите понякога 
не успяват да направят това. Усеща-
нето, че си направил всичко, което 
можеш, ще ти помогне по-късно да 
преживееш травматичното събитие.
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