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ОЦЕНКА НА ПОВРЕДИТЕ И РАЗРУШЕНИЯТА ПО МОСТОВИТЕ 

КОНСТРУКЦИИ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 
 

 
1. УВОД 
 
При оценката на последствията при земетресения обикновено по-голямо внимание се 

обръща на анализа на причините за повреди и разрушения в сградите, отколкото на 
съоръженията. Една от причините за това, е, че се приема конструкцията на мостовете да е 
по-малко уязвима при земетръс поради ясната конструктивна система, например “проста 
греда”, “непрекъсната греда”, “рамка” и др. Наличието на лагери или не също допринася за 
ясната схема на предаване на въздействието.  

Станалите силни и разрушителни земетресения в САЩ, Япония, Тайван, Турция и др. 
страни показаха обаче, че сеизмичната осигуреност на мостовете не следва да се подценява. 

Повредите и разрушенията на мостовете при силно земетресение могат да предизвикат 
сериозни последствия върху цялостната транспортна ситуация в страната. 

Разрушенията и/ или затварянето на мостове след земетресение може да затрудни или да 
направи невъзможно преминаването на возила с изключително значение за преодоляването 
на последиците от земетресението, например превозните средства на “Гражданска защита”, 
“Бърза помощ”, “Пожарна безопасност”, Полиция и др. 

Цената на възстановяването на носимоспособността на мостовата конструкция или на 
изграждането на нова може да бъде висока. 

Това прави особено важен анализът на повредите и разрушенията при станали 
земетресения. Следва да се класифицират типовете на повредите и съответно да се 
определят причините за тях. Затрудненията идват от установената закономерност, че дори 
да се познават причините за повреди на конкретен мост, то много трудно може да се 
направят обобщения и препоръки. 

Опитът от минали земетресения показва, че видът и големината на повредите зависят от: 
- характеристиките на почвеното движение; 
- детайлите на самата мостова конструкция. 

Доказано е, че няма две еднакви земетресения! От друга страна, дори и два моста да имат 
напълно еднаква конструкция, то тяхното поведение при земетръс може да бъде различно 
поради други причини, например различната земна основа. 

Различна е и теорията и практиката на сеизмичното осигуряване както в различните 
страни по света, така и хронологично в страните със сеизмичен риск. България 
продължително време изоставаше от световните стандарти в сеизмичното осигуряване на 
мостовите конструкции. Едва след въвеждането на системата за проектиране, съкратено 
наричана “Еврокодове”, може да се приеме, че ново проектираните мостове ще имат 
сеизмична осигуреност, която е адекватна на най- добрия световен опит. Проблемни остават 
съществуващите мостове, които не са проектирани за сеизмично въздействие или са 
проектирани по стари норми. Пример за такъв е “Аспаруховия мост” във Варна, за който 
лично проектантът, покойният проф. Петър Стайков от УАСГ, обяви по време на 
честването в УАСГ на 40-годишнината от завършването му, че не е проектиран за 
сеизмично въздействие. В това няма нищо необичайно, тъй като към периода на 
проектирането на моста у нас не е било задължително проектирането на мостовете за 
сеизмична комбинация. Това става задължително едва след влизането в сила на нормите от 
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1987год. Всеки може да оцени значението на този мост за гр. Варна и какви биха били 
последствията при повреди и/ или разрушения на конструкцията му! 

2. Принципна класификация на повредите и категоризация на причините за повреди 
и разрушения 

Повредите в мостовата конструкция най-общо може да се дефинират в следните два 
класа: 

Първични повреди (primary damage) 
Това са повредите, получени като непосредствен резултат от станалото земетресение. 

Тези повреди могат да станат причина за последващо след време разрушение. 
Вторични повреди (secondary damage) 
Това са повредите, получени като резултат от преразпределението на вътрешните сили 

при повреда на някакво място в мостовата конструкция. За това преразпределение 
мостовата конструкция не е проектирана! 

Принципно повредите и разрушенията на мостовите конструкции могат да се 
класифицират също в следните три категории според причината за възникването им: 

Категория A 
Повреди и разрушения, причинени от неочаквани външни въздействия, които са 

вследствие на природни и антропогенни (причинени от човешка дейност) катастрофи – 
напр. земетресения, удари, водно течение и др. 

Категория B 
Повреди и разрушения, причинени от изменения в механичните характеристики на 

материалите в резултат на: 
- корозията на стоманата; 
- карбонатната корозия на бетона; 
- умората. 
Категория С 
Повреди и разрушения, които са резултат от грешки в проекта и/ или изпълнението и от 

неотчетени в проекта ефекти. Това може да са също непознати към момента на 
проектирането феномени, например динамични такива. Виж също т.IV.2 по-долу. 

В настоящия отчет се разглеждат само: 
- преките повреди и разрушения; 
- повреди и разрушения от Категория A 

3. Използвани данни от станали земетресения при анализа 

У нас данните за повреди и разрушения на мостове от станали земетресения са 
изключително малко. 

От земетресението във Вранча на 4.3.1977год. има данни [4] за: 
- пукнатини и частични разрушения във входните арки на румънския и българския 

бряг на “Моста на дружбата” на река Дунав край Русе; 
- малки пукнатини по каменни сводови мостове; 
- паднали греди, оставени без замонолитване или без временно укрепване на 

мостове от АМ “Хемус”, която по това време е била в строеж. 
Поради тези причини в настоящия анализ и отчет са използвани налични данни от 

станали силни и разрушителни земетресения в други страни.  
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4. Повреди и разрушения, които са резултат от местоположението на моста  

Поведението на конструкцията на мостовете се влияе съществено от: 
- силата на земетресението, изразена чрез магнитуда му; 
- близостта на моста до разлом; 
- видът на разлома и напрегнатото състояние на блоковете; 
- разстоянието от епицентъра на земетресението; 
- особеностите на местостроежа – геоложки условия, топография и др. 

Ефектите от местоположението (site effects) са доказани при много земетресения. Обаче 
тези ефекти са били неоправдано подценявани. В световните норми за сеизмично 
проектиране едва след 1976год. тези ефекти започват да се отчитат. За този период е 
събрана и значителна база данни, особено с усъвършенстването на техниката за 
регистриране – сеизмографи, акселерометри и др. 

Развиват се и методите, чрез които са се отчитат тези ефекти. Прилагат се: 
- емпирични методи; 
- аналитични методи. 

По-често и при липса на данни за тези ефекти се прилагат емпиричните методи, 
основаващи се на записи на реагирането при минали земетресения. 

Аналитичните методи са по-точни, но са по-трудно приложими не само поради 
липсата на данни, а също и поради нелинейното поведение на почвата дори при ниски 
нива на напреженията. Поради това за почвата се прилагат: 

- еквивалентен линеен подход (equivalent linear approach); 
- нелинеен подход (nonlinear approach). 

По-долу се анализират последователно и поотделно факторите, включени към т.н. 
“ефекти на местоположението”. 

Магнитуд 
Увеличаването на магнитуда има следните последствия: 

- увеличава се размерът на т.н.”огнище” на земетресението – увеличава се 
дължината на разлома и площта на разкъсването в него; 

- освобождава се по-голямо количество енергия; 
- увеличава се продължителността на земетресението. Продължителността на 

дълбоко фокусните земетресения е най-голяма! 
- увеличава се продължителността на “активната” част на движението на земната 

повърхност – периодът от време с достатъчно високи стойности на ускоренията; 
- увеличават се ускоренията, скоростите и преместванията. 

В [1] се определя т.н.”проектно” земетресение (design earthquake). Това е очакваното 
“максимално почвено ускорение (PGA-peak ground acceleration). Дефинира се като 
“сеизмично въздействие, което е представено чрез спектъра на реагиране така както са 
специфицирани в проектни спецификации или норми – “Earthquake loads represented by 
acceleration response spectrum (ARS) curves specified in design specifications or codes”. 

Значителната разлика между проектното и реално земетресение, може да стане 
причина за сериозни повреди или разрушения. Пример за това са повредите на два 
виадукта по автомагистралата Истанбул – Анкара през 1999год.  

Основната причина за повредите е, че “проектното земетресение” е доста по-ниско от 
“реално” случилото се! 

За намаляването на риска от повреди и разрушения се препоръчва преди 
проектирането на отговорни мостови конструкции да се направи микросеизмично 
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райониране. 
Близостта на моста до разлом 
В последните норми в България за сеизмично проектиране на конструкции [3] в частта 

за мостове в чл.116 ясно се дефинира, че “мостовете се разполагат извън зоните на 
тектоничните разломи”! 

В [2] няма толкова строго изискване. В т.2.4.(10) се указва, че “при мостове, минаващи 
над потенциално активни тектонични разломи, възможното нарушаване на 
непрекъснатостта на преместванията на земната основа трябва да е отчетено и поето или 
чрез съответна деформируемост на конструкцията или чрез предвиждане на подходящи 
деформационни фуги”. Този текст ясно показва, че е допустимо строителството на 
мостове в район с потенциално активни тектонични разломи. Според авторите на 
настоящия отчет, по-строгото изискване от [3] е препоръчително да се спазва. 

У нас има мостове над потенциално активни разломи, при които са изпълнени 
кладенци около сълбовете в зоната на разлома, чрез които се контролира движението. 

В зависимост от разстоянието на обектите до “огнището”, те могат да се класифицират 
като: 

Близки до разлома 
Съответното земетресение в различните източници обикновено се нарича NFE 

(near-fault earthquake). 
Отдалечени от разлома 
Съответното земетресение в различните източници обикновено се нарича FFE (far-

fault earthquake). 
Ясно е, че колкото обектът е по-близо до разлом, толкова рискът от повреди и 

разрушения се очаква да бъде по-голям. 
На фиг.1 са сравнени двата типа земетресения е на основата на скоростта на 

почвеното движение v[cm/sec]. 
 

 
Фиг.1[7] 

 
Към настоящия момент реагирането на конструкциите и рискът при NFE-

земетресение не е достатъчно анализиран и разбиран. Този феномен не е добре познат 
за масовия проектант. Не може да се използват обичайните методи за анализ. 

Поради това тук се дават само някои основни положения. 
Установено е, че при NFE-земетресенията: 
А. Малкото разстояние до източника не позволява затихване на сеизмичните вълни 

и се запазва високочестотното съдържание на движението. 
Б. Амплитудните стойности на скоростта са високи в сравнително продължителен 

период – виж фиг.1b. 
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В. Значителна е вертикалната компонента на движението, която често не се отчита 
съгласно нормите. 

Изследванията показват, че ефектите от близък разлом са особено важни при 
мостови конструкции с по-високи периоди T>Tp (Tp –“pulse period”, виж фиг.1а). 
Такива са например: 

- по-гъвкави конструкции – например висящи мостове [7]; 
- сеизмоизолирани мостове. 

Непознаването и неотчитането на ефектите от близко разположени разломи може да 
доведе до некоректно проектиране. Обичайните методи за сеизмичен анализ на мостови 
конструкции не са приложими за NFE-земетресенията. 

Установено е, че ефектите от близко разположени разломи са особено опасни за 
мостови конструкции с по-високи периоди. 

Разстоянието от епицентъра 
При увеличаването на разстоянието от обекта до епицентъра на земетресението 

максималните стойности на характеристиките на движението (ускорения, скорости и 
премествания) намаляват. Това обаче зависи също и от магнитуда и от геоложките 
условия, виж т.IV.4. 

Подценяването на този фактор може да е сериозна причина за повреди и разрушения. 
Така например до разрушителното земетресение от 4.3.1977год. с епицентър във Вранча 
се е считало, че сеизмичният риск за голяма част от Северна България е по-малък. Тази 
опасност дотолкова е била подценявана, че са били започнати проучвания за намаляване 
на разхода на стомана в стоманобетонните конструкции!? 

Местни геоложки условия 
Геоложките условия са изключително важен фактор, влияещ върху ефектите от 

земетресенията. Счита се, че две са главните причини за това значение: 
- динамичните характеристики на повърхностните почвени пластове; 
- носещата способност на почвата. 

Динамични характеристики на повърхностните почвени пластове 
Движенията, които се осъществяват в скали в близост до разлома се характеризират с 

по- малка продължителност и предимно с по-ниски периоди. Обратно, при движения в 
обичайните почвени пластове тези движения са по-продължителни и с по-високи периоди 
[5]. 

Изследвано е, че максималните ускорения не се влияят съществено от геоложките 
условия – фиг.2. Обикновено при скали са по-високи - виж фиг.2. 

Максималните скорости и премествания се влияят съществено от геоложките условия. 
Както може да се предположи, те са по-високи в почвите, отколкото в скалите. 
Тези факти са валидни при еластично поведение на земните пластове и при еднородна 

земна основа. 
Обикновено земната основа не се състои от еднородни пластове, а от различни такива 

и съответно с различни динамични характеристики. Установено е, че ако над скали са 
разположени по-слаби почвени пластове, тези пластове могат да променят динамичните 
характеристики на движенията, които са насочени към земната повърхност. Въпреки че 
точното определяне на тази промяна е доста трудно, установено е че: 

- по-слабите пластове увеличават ускоренията, съответстващи на ниските 
честоти, т.е. на високите периоди; 

- по-слабите пластове намаляват ускоренията, съответстващи на високите 
честоти, т.е. на ниските периоди; 
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Фиг.2 [8] 

Ясно е, че първата промяна е неблагоприятна. Класическият пример за това е 
промяната на характеристиките на слабите пластове (езерни отложения) под град 
Мексико при земетресението от 19.9.1985год. Слабите пластове са увеличили около 5 
пъти максималното ускорение на основната скала. Преобладаващите периоди на 
активната фаза са били високи – около 2-3 sec. Активната фаза на земетресението също е 
била увеличена. Резултатът от тези промени е значителни повреди и разрушения на 
сгради и съоръжения. 

Има изследвания, че интензивността на движенията може да се усилят от излизащи на 
повърхността скали. 

Носеща способност на почвата 
Ясно е, че по-високата носеща способност на земната основа е благоприятен фактор за 

поемането на сеизмичното въздействие. 
В [2] в т.4.1.4(4) се указва, че “когато е трудно да се получат достоверни стойности на 

механичните характеристики на земната основа, анализът се извършва като се използват 
оценените като възможни най-високи и най-ниски стойности. Оценените големи 
коравини на земната основа трябва да се използват при изчисляване на разрезните усилия, 
а малките – при изчисляване на преместванията на моста”. 

Много важно е да се знае кога следва да се отчита взаимодействието на мостовата 
конструкция и земната основа (soil structure interaction). Съгласно т.4.1.4(1)P от [2] “за 
сеизмичен анализ на цялата система опорните елементи, които пренасят сеизмичното 
въздействие от земната основа към връхната конструкция, трябва да се приемат като 
запънати в земната  основа”. 

Сеизмичното въздействие се прилага в контакта между конструкцията и земната 
основа съгласно т.3.1.2(3) от [2]. Ефектите от взаимодействието “земна основа - 
конструкция” трябва да се отчитат при стълбове, при които вследствие на единично 
хоризонтално натоварване в дадено направление във върха на стълба приносът на 
поддаването на земната основа е по-голям от 20% от пълното преместване на върха на 
стълба – т.4.1.4(2) от [2]. Не се уточнява, но следва да се предполага, че стълбът се 
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разглежда като конзола. 
В последните норми в България за сеизмично проектиране на конструкции [3] в частта 

за мостове в чл.118 ясно се вижда значението на носещата способност на земната основа. 
Съгласно този член “строителство на дъгови мостове се допуска само при наличие на 
скална основа”. 

В [2] няма такова изискване, но според авторите на този отчет е добре да се спазва тази 
ценна препоръка за дъговите мостове. 

В [3] се изисква фундаментите да се проектират хоризонтални и без отстъпи. Отстъпи 
се допускат само при скални почви. 

Има някои типове несвързани почви, при които движенията са съпроводени със 
значителни остатъчни деформации и промяна на структурата им. Това се дължи на: 

- “втечняване”, ако са водонаситени, например “втечняващи” се пясъци; 
- “преуплътняване”, ако са сухи. 

Тези ефекти предизвикват: 
- намаляването на носещата способност на почвените пластове; 
- постоянно нарастване на деформации. 

Намаляването на якостта на почвата се дължи на създаденото вътрешно “порно водно 
налягане” (pore water pressure). 

По-често се среща “втечняването” на почвите. То е типично за са водонаситените 
пясъци, но има случаи също при чакъли и непластични тини. 

Много мостове, особено такива над реки или други водни масиви, се намират в 
геоложки и хидроложки условия, при които може да възникне “втечняване”. 

Може да се счита, че при много плътни пясъци от категория B съгласно Табл.3.1 от [1] 
с NSPT>50 удара/30 cm, опасността от “втечняване” е минимална. Ясно е, че колкото е 
по-дебел пластът, имащ тенденция към “втечняване”, то толкова по-голяма е опасността 
за конструкцията. 

Земетресението е феномен, който инициира “втечняването”. Следва обаче да се 
отбележи, че не е задължително при всяко земетресение да възникне “втечняване”. Това е 
така поради факта, че самата почва има известна носеща способност срещу “втечняване” 
(liquefaction resistance). Ясно е, че когато тази носеща способност се превиши, ще 
възникне феноменът “втечняване”. Появата или не на “втечняване” следва да се 
анализира от компетентни специалисти. 

Пример за разрушителния ефект от втечняването на водонаситени пясъци е 
земетресението от 1964год. в Niigata, Japan. В резултат на постоянно нарастващите 
деформации връхната конструкция на показания мост (Showa Bridge) е изпаднала от 
опорите – фиг.3. 
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Фиг. 3 https://www.semanticscholar.org 

 
Ако се констатира при геоложкото проучване, че има опасност от “втечняване” или 

“преуплътняване”, а оттам и на нарушаването на структурата на почвата, то може да се 
препоръча да не се строят обекти върху такава земна основа. Ако това не е възможно, то 
съгласно т.2.4 (11) от [2] “възможността за втечняване на почвата под фундаментите 
трябва да е изследвана според съответните изисквания на EN 1998-5:2004”, т.е. според 
изискванията в системата Еврокодове за геотехническо проектиране. 

Един начин да се намали влиянието на “втечняването” е да се проектират статически 
неопределени конструкции на мостове, например такива с корава връзка “връхна 
конструкция- долно строене”. Друг начин е уплътняването (densification) на такива почви 
и съответно намаляването на вътрешното “порно водно налягане” (pore water pressure). 

При сградите като относително “къси” обекти, обикновено пластът за фундиране е 
еднакъв под всички части на фундамента, което е благоприятно. Препоръчва се да се 
фундира на едно ниво, което в повечето случаи е напълно възможно. 

При мостовете като сравнително дълги обекти е нормално да се очаква различна земна 
основа за устоите и стълбовете. Нормалната практика е фундирането да e на различни 
нива, а в определени ситуации практически е невъзможно да се фундира на едно ниво. 
Очевидно тези фактори са неблагоприятни и могат да са предпоставка за повреди и 
разрушения. 

За мостовете като сравнително дълги обекти и за такива с непрекъсната връхна 
конструкция съгласно т.3.3 от [2] следва да се отчита пространствената изменяемост на 
сеизмичното въздействие. Следва да се спазват следните две условия: 

- условията по дължината на моста се променят така, че при опорите има повече 
от един тип земна основа. Това беше анализирано по-горе в тази точка. 

- ако дължината на моста е по-голяма от граничната дължина Llim дори и при 
еднакъв тип земна основа под всички опори. 

Дължината Llim=Lg/1.5. Разстоянието Lg е това, над което движението на земната 
основа може да се приеме като напълно корелирано. Определя се по Табл. 3.1N от [2] в 
зависимост от типа на земната основа. 

Пространствената изменчивост се отчита псевдостатично чрез задаване на подходящи 
серии от премествания, които са приложени във фундаментите на опорите на моста. Тези 
серии съгласно т.3.3.6(a) и (b) от [2] могат да бъдат: 

- Серия А – премествания dri, които се прилагат едновременно с един и същ знак 
(+ или -), т.е. в една и съща посока в разглежданото хоризонтално направление. 

https://www.semanticscholar.org/
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- Серия В – премествания ∆di, които се прилагат в противоположни посоки при 
съседни стълбове. 

Топографски условия 
Местните топографски условия също влияят на земните движения. Установено е, че 

стръмни склонове може да увеличат ускорението на основната скала (base rock 
acceleration). 

Следователно при един виадукт устоят, разположен на върха на склона, ще е подложен 
на по-силно въздействие от това за стълб в долината. 

Пример за това е показан на фиг.4. Примерът е от разрушителното земетресение в 
Чили от 1985год. Отнася се за сгради, но даденото е валидно и за мостове. На фиг.5 се 
вижда, че сградите, които са разположени на двата съседни хълма са получили 
значителни повреди и разрушения. Разположените в полите на хълмовете сгради са без 
повреди. Конструкцията на сградите на хълма и в полите е била идентична – три и четири 
етажни сгради с рамкова конструкция и тухлен пълнеж. 

Следва да се вземе под внимание, че топографските ефекти и ефектите от геоложките 
условия очевидно следва да се отчитат като едновременно действащи. В [2] 
топографските ефекти не се разглеждат. 

 

 
Фиг.4 [9] 

 
В БДС EN 1998-5:2005 в Приложение А се разглежда усилването на сеизмичното 

въздействие в зависимост от топографията. Това става чрез умножаване с т.н. “мащабен 
коефициент” на стойностите от еластичния спектър на реагиране. Тези коефициенти се 
прилагат предимно, когато откосите имат топографски нерегулярности, например 
стръмни скатове с височина, по-голяма от 30 m. – т.А.1 от Приложение А. Обаче, в 
същата точка се определя, че ”в това приложение са дадени някои опростени 
коефициенти за усилване на сеизмичното въздействие, които се използват при проверка 
на устойчивостта на скални откоси”. 

Следва, че даденото не е приложимо при сеизмичен анализ на самата мостова 
конструкция! Проектантът следва сам да прецени в зависимост от топографията какви 
мерки да предприеме. 

Заключение към т.4 
Анализирани са т.н. “ефекти на местоположението” (site effects), които се отразяват на 

сеизмичното въздействие, а оттам на реагирането на мостовата конструкция и на 
възможността за повреди и разрушения. Ясно е, че повечето от тези ефекти са валидни и 
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за сградите. 
Върху тези ефекти субектът (проектант на конструкцията, строител, надзорник) няма 

как да влияе. Изключение е например изместването на трасето на пътя при наличие на 
неблагоприятни геоложки условия. Но дори и в този случай това може да се направи в 
пътната част на проекта, т.е. извън възможностите на субекта. 

Непознаването и /или неправилното отчитане на тези ефекти може да бъде потенциално 
опасно за сигурността на конструкцията на мостовете при сеизмично въздействие. 

В региони със средна и висока сеизмичност за отговорни мостове е препоръчително да 
се прави микросеизмично райониране. 

При специфични трудни геоложки условия следва да се търси съдействието на 
компетентни специалисти по геология. 

5. Повреди и разрушения във ВРЪХНАТА КОНСТРУКЦИЯ на мостовете и 
причините за тях 

В т.2.3.2.2 (4)P от [2] се указва, че “връхната конструкция на моста трябва да остане в 
еластичната област”. Образуването на пластични стави е възможно в деформируеми 
дуктилни стоманобетонни плочи, осигуряващи непрекъснатост между съседни просто 
подпрени сглобяеми стоманобетонни греди. В литературата такива плочи се определят 
като “свързващи плочи”. 

В т.2.3.2.2 (4)P от [2] изрично се указва, че не се допускат пластични стави в 
предварително напрегнати преди или след бетониране мостови елементи. 

Тези правила като цяло са били добре известни и спазвани и преди прилагането на 
системата Еврокодове. Поради това примерите на разрушения в самата връхна 
конструкция при сеизмично въздействие не са много. На фиг.5 са показани два примера 
от земетресението 1994 Northridge. Причината е удари на съседни носещи или неносещи 
части вследствие на недостатъчна широчина на деформационната фуга. 

По често повредите и разрушенията са в съединенията на връхната конструкция и 
долното строене, например лагерите. 

След земетресението San Fernando на 9.02.1971год. Калифорнийският Транспортен 
Департамент (Caltrans) започва програма за инсталиране в мостовете на “сеизмични 
връзки” (restrainers). В [2] сеизмичните връзки са разгледани в т.6.6.3.1. Те биват: 

- дюбели на срязване; 
- буфери; 
- свързващи болтове или кабели. 

Пример на кабелна сеизмична връзка е показан на фиг.6 б. 
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a) Разрушение на стоманобетонна предпазна ограда 

 
 

б) Разрушение при устоя 
 

Фиг.5 [8] 
 

 
Фиг.6 [6],[9] 
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Съгласно [2] съединенията на триене, например еластомерните лагери, не се приемат за 
сеизмични връзки. Сеизмичните връзки се изискват в следните случаи:  

- В комбинация с еластомерни лагери. Връзките се проектират да поемат 
сеизмичното въздействие. Може да се направи изводът, че при поемане на 
сеизмичното въздействие чрез триене задължително следва да се проектират 
сеизмични връзки! 

- В комбинация с неподвижни лагери, които не са проектирани за ефектите от 
капацитивното проектиране – например при съществуващи мостове, които са 
проектирани по стари норми. 

- Между връхната конструкция и устоя в комбинация с крайни подвижни лагери 
в надлъжно направление. 

- При реконструкция на съществуващи мостове, когато не са удовлетворени 
изискванията за минималната дължина на застъпване lov съгласно т.6.6.4 от [2]. 

- При междинни фуги в самата връхна конструкция, например при стави в 
герберови греди. 

В случаите 1,2 и 3 сеизмичните връзки следва да се проектират за сеизмичното 
въздействие като се приеме, че хоризонталното съпротивление на лагерите е равно на 0!! 

От представеното следва, че в значителен брой съществуващи мостове у нас за да се 
спазват тези изисквания от [2] ще бъде необходимо да се проектират нови сеизмични 
връзки. 

Има примери на повреди и разрушения в стоманени мостове при станали силни 
земетресения. При земетресението 1995 Hyogo-Ken Nanbu, Kobe (Япония) има случай на; 

- разрушение от загуба на устойчивост на връзки от пространственото укрепване 
на конструкцията; 

- локално разрушение на стоманени греди от удар при недостатъчна широчина на 
фугата; 

- разрушение на връзки при дъгови мостови конструкции. 
Световната практика показва, че най-често срещаното разрушение е изпадането на 

връхната конструкция от опорите. 
В [2] в т. 2.3.6.2(3) се указва, че “новите мостове трябва да осигурят подходящи 

опорни дължини на застъпване между подпиращите и подпрените елементи като 
подвижни съединения за да се избегне изпадането от опорите”. 

В [2] в т. 2.3.6.2(4) се указва, че “при реконструкция на съществуващи мостове като 
алтернатива на препоръката за дължини на застъпване може да се използват позитивни 
връзки между подпиращите и подпрените елементи”. Под позитивни се разбира 
“сеизмични връзки”, така както са описани по-горе в тази точка. 

Ясно е, че този проблем възниква при конструкции с деформационни фуги. До 
възникването на сеизмичното въздействие подходящо проектираните фуги влияят 
благоприятно за намаляване например на усилията от съсъхване и от поддаване на 
опорите при статически определени мостове. 

Фугите могат да бъдат както при опорите, така и вътре във връхната мостова 
конструкция, например при “герберови мостове”. 

Добре е известно, че както в България така и по света, най-масово проектираните и 
построени мостове са от тип “проста греда”. Това прави проблемът “изпадане от опорите” 
при земетръс у нас много значим. 

Изпадането на връхната конструкция от опорите се дължи на: 
- недостатъчната дължина на застъпване. 
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- преместванията при сеизмичното въздействие; 
- пространственото изменение на сеизмичното въздействие; 
- постоянните премествания на земната основа при земетръс, които индуцират 

преместванията на мостовата връхна конструкция. 
Изпадането от опорите най-често е надлъжно, но има случаи на изпадане в напречна 

посока. Изпадането в напречна посока може да се предотврати с проектирането на 
“дюбели” (shear keys) – фиг.6 а. След въвеждането на [2] приложението у нас на това 
конструктивно решение срещу изпадане стана редовна практика в проектирането. При 
проектирането на конструкция с еластомерни лагери и предаване на сеизмичното 
въздействие чрез триене дюбелите станаха задължителни! В експлоатационно състояние 
дюбелът е пасивен. При земетръс дюбелът се подлага на удар. Евентуалното срязване в 
работната фуга води до “гасенето” на енергия. Според разположението те са: 

- дюбел с “двустранно действие” в оста на моста – фиг.7а; 
- дюбели в първата и в последната ос на моста – фиг.7б. 

Най-застрашени от изпадане от опорите са: 
- много дългите мостове; 
- мостовете с единични големи отвори; 
- мостовете в косота и в крива; 
- мостовете със съществено различаващи се геоложки условия под съседните 

фундаменти, например скала и подаваема почва. 
Първите два вида са мостовете, чиято дължина и/ или максимален отвор имат размери, 

които са съизмерими или са по-големи от дължината на сеизмичната вълна. Казано по друг 
по-прост начин, отделните опори на моста са подложени на различно движение на земната 
основа. Така е необходимо време на сеизмичната вълна да премине от едната опора до 
другата. Това води до асинхронното трептене на съседните опори на връхната конструкция 
на моста. 

Този сложен феномен при обичайното проектиране често се подценява. При 
недостатъчна дължина на застъпване се получава изпадане на опорите. 

При косите или при мостовете в крива е известно, че при сеизмично въздействие има 
тенденция на ротация спрямо вертикалната ос. Така при косите мостове голямата ротация 
може да предизвика изпадане на опорите при “острите” ъгли. 

Освен показания по-горе пример от земетресението в Niigata, тук е показан друг известен 
пример на фиг.8. Това е пример от земетресението Loma Prieta 1999, при което на моста 
San- Francisco-Oakland Bay Bridge при опората Е4 два отвора, един горен и един долен, 
изпадат от нея. Причините тук са комплексни и са както следва: 

- различната връхна конструкция вляво и вдясно от опората; 
- голямата разлика между отворите вляво и вдясно от опората; 
- много голямата дължина на моста; 
- много различните почвени условия при отделните опори; 
- скъсване на анкерни болтове. 
За съжаление при това изпадане от опорите има немалко човешки жертви. 
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Фиг.7 

 
 

Фиг.8 
1) https://historicbridges.org/ - горе 

https://historicbridges.org/
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2) https://en.wikipedia.org/ - долу вляво 
3) https://www.baybridgeinfo.org – долу вдясно 

При последното разрушително земетресение на 22.05.2021год. – магнитуд М7.4 в Китай - 
в два моста връхната конструкция е изпаднала от опорите. 

Основният начин да се предотврати изпадането от опорите е осигуряването на 
достатъчна дължина на застъпване. В [3] е взаимствана формулата за определяне на тази 
дължина от нормите за проектиране на сгради и съоръжения от 1987год. Тази дължина 
зависи от отвора на моста и от височината на стълбовете. Логично е зависимостта да бъде 
право пропорционална – по- голям отвор и по-висок стълб водят до по-голяма дължина на 
застъпване. Недостатъкът на тази формула е неотчитането на някои особености на 
мостовата конструкция, например косотата. Този недостатък е отстранен в Нормите на 
САЩ. Други недостатъци са: 

- не е ясно какъв отвор да се приеме при разлика в съседните отвори, както е на 
фиг.9. 

- във формулата се задава “средна височина на стълбовете”; 
- не се отчита типът на земната основа; 
- не се отчита сеизмичността на региона на строежа на моста. Независимо от 

сеизмичният хазарт и от очакваното максимално почвено ускорение дължината на 
застъпване е една и съща, а това не е логично! 

По-удобно е да се определя дължината на застъпване за най-неблагоприятното съчетание 
като във формулата се замести максималната височина на стълба и по-големият от двата 
съседни на стълба отвори. 

Като цяло може да се заключи, че: 
- предвидената в [3] дължина на застъпване не отговаря на съвременните 

изисквания; 
- в [3] липсват необходимите препоръки в случай на невъзможност да се осигури 

конструкцията срещу изпадане, например мерките в [2]. 
В [2] дължината на застъпване lov се определя в т. 6.6.4. На фиг.9 са показани дължините 

на застъпване съответно при: 
устой – фиг.9а; 
фуга между две съседни секции в полето (герберова) става – фиг.9б; 
стълб с деформационна фуга – фиг.9в. 

 
Фиг.9 [2] 

Дадената в т.6.6.4 от [2] формула се прилага директно за крайна опора на моста върху 
устой – фиг.10а! Чрез тази формула се отчитат: 

пространствената изменчивост на сеизмичното преместване на земната основа; 

https://en.wikipedia.org/
https://www.baybridgeinfo.org/
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местоположението на моста спрямо известен активен сеизмичен разлом; 
земната основа; 
геометрията на мостовата конструкция; 
начинът на подпирането на връхната конструкция. 
При средна дилатационна фуга съгласно т.6.6.4(4) дължината на застъпване lov се 

определя като корен квадратен от сумата на квадратите на определените за всяка от двете 
секции на връхната конструкция вляво и вдясно от фугата (както за устоя!)– виж фиг.10в. 

Очевидно е, че в [2] се отчитат най-много от факторите, влияещи върху опасността от 
изпадане от опорите. 

Заключение към т.5: Примерите на разрушения при сеизмично въздействие на самата 
връхна конструкция не са много. Основната причина за аварии и разрушения е изпадането 
на връхната конструкция от опорите поради недостатъчната дължина на застъпване. 

Може да се приеме, че ново проектираните съгласно [2] мостове ще имат необходимата 
сигурност срещу изпадане на връхната конструкция. 

Проблемни обаче остават съществуващите мостове, които са проектирани съгласно [2] и 
тези, за които не е осигурена никаква дължина на застъпване. Може да се наложи 
прилагането на някои от следните мерки: влагане на сеизмични връзки; проектиране на 
нови “дюбели”или “буфери”; проектиране на сеизмична изолация на връхната конструкция. 

6. Повреди и разрушения в СЪЕДИНЕНИЯТА на мостовата конструкция и 
причинитеза тях 

В тази точка под съединения се разбира:лагери; рамкови възли при интегрални мостове. 
Повреди и разрушения в ЛАГЕРИ и причините за тях 
Тук се разглеждат само най-масово прилаганите лагери както у нас, така и в 

световната практика – еластомерните лагери. Пример на сериозна повреда е показан 
на фиг.10. Примерът е от земетресението 1999 Kocaeli (Турция). Плъзгането на 
лагера е значително и в резултат на това е намалена опорната площ, респ. 
значително са увеличени напреженията в лагера. 

 

 
Фиг.10 [6] 

Друго следствие от повреди и разрушения на лагерите е преразпределението на 
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реакциите, което може да стане резултат на вторични повреди (secondary damage). 
Нормите от 1987год. за проектиране на сгради и съоръжения в частта “Мостове” не 

съдържаха предписания за проектиране на еластомерни лагери. Това се отнася и за Наредба 
№07/2 от 2007год., както и за последните български норми [3]. Най-съществената разлика е 
в коефициентите на реагиране в трите нормативни документа: 

- нормите от 1987год. – коефициент на реагиране R=0.25, респ. коефициент на 
поведение q=1/R=4; 

- нормите от 2007год. – коефициент на реагиране R=0.40, респ. коефициент на 
поведение q=1/R=2.5; 

- нормите от 2012год. – коефициент на реагиране R=0.67, респ. коефициент на 
поведение q=1/R=1.5; 

От това сравнение могат да се направят следните изводи: 
- Преди 1987год. при проектирането на конструкцията на мостовете не е било 

задължително те да се проектират за сеизмична комбинация. В периода 1987-
2007год. мостовите конструкции, респ. еластомерните лагери, са проектирани със 
значително по-нисък коефициент на реагиране в сравнение със съвременните 
норми. За много от мостовете, построени преди 2007год. може да се наложи 
влагането на сеизмични връзки или сеизмоизолация. 

- В периода 2007-2012год. мостовите конструкции, респ. еластомерните лагери, са 
проектирани с едно относително по-високо ниво на сигурност, но все още по-ниско 
от съвременните изисквания. 

- Едва след 2012год. проектирането по [2] и [3] на еластомерните лагери е сходно 
поради еднаквите коефициенти на реагиране в [3], респ. коефициента на поведение 
в [2]. В [3] отново няма специални предписания за проектиране на еластомерни 
лагери! 

- Проектираните съгласно [2] еластомерни лагери за мостови конструкции след 
2012год. може да се счита, че са с най-голяма ниво на сигурност. 

- Масовият начин на проектиране и изпълнение на еластомерните лагери за 
мостовите конструкции в миналото е без анкериране. При проектирането съгласно 
[3] може да се наложи анкерирането и задължителното проектиране на “дюбели”. 

Повреди и разрушения в РАМКОВИ ВЪЗЛИ и причините за тях 
В българската практика на проектиране и строителство на мостове най-често се 

проектираха мостови конструкция от тип “прости греди” или “непрекъснати греди”. 
Интегралните мостове с “корава” връзка” между връхната конструкция и долното строене 
бяха рядкост. В самите норми [3] имаше член 117, съгласно който “при избора на 
конструктивна схема се предпочитат гредови мостове с прости и непрекъснати греди”. 

По-често рамкови възли имаше при мостови стълбове от “рамков” тип. 
Поради това във всички норми за проектиране за сеизмични въздействия до 2012год. 

Нямаше никакви предписания за проектиране на рамкови възли. 
След въвеждането у нас на системата Еврокодове проверките за еластомерните лагери 

съгласно [3] се удовлетворяват по-трудно. Поради това проектантите на мостове все по-
често предпочитат проектирането на рамкови мостове с по-висока степен на 
неопределеност, при които дуктилността е по-висока, респ. по-висок е коефициентът на 
реагиране. 

В световната практика има примери на повреди и разрушения на рамкови възли. 
Основните причини за тези разрушения могат да се обобщят в следните три групи: 

Неправилно прекъсване на горната армировка за поемане на отрицателния огъващ 
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момент. 
Недостатъчна носимоспособност на срязване, особено в местата където срязващите сили 

от сеизмични и несеизмични въздействия се сумират. Този тип на разрушение е недуктилен 
(крехък). 

Недостатъчно анкериране на долната армировка в рамковия възел. 
На фиг.11 е показано разрушение на рамков възел от земетресението 1989 Loma Prieta 

(USA), като този пример е от първия вид. Причината за разрушението е “навлизането” на 
отрицателните огъващи моменти, предизвикани от съвместното действие на вертикалните и 
сеизмичните въздействия в рамковия възел. Горната опъната армировка е била прекъсната 
по-рано от “навлизането” на моментите. В резултат на това, както и поради влиянието на 
срязването, са се получили значителни наклонени пукнатини в рамковия възел. Вложената 
напречна армировка също е била недостатъчна за ограничаване на пукнатините. Резултатът 
от това е значителна повреда, която е близка до разрушение на стълба. 

 
Фиг.11 [9] 

На фиг.12 е показано разрушение на рамков възел от срязване. Очевидно вложената 
напречна армировка е крайно недостатъчна. В рамковия възел срязващите сили 
(вертикални и хоризонтални) могат да са няколко пъти по-големи от силите в елементите, 
които възелът свързва. Този вече доказан факт често е бил подценяван в практиката в 
миналото като в рамковия възел е влагана минимална напречна армировка. 

На фиг.13 е показано разрушение от третия вид. За поемането на положителните 
огъващи моменти, възникващи от сеизмичното въздействие в комбинация с огъващите 
моменти от несеизмичните въздействия, е конструирана долна армировка с диаметър #18 
(по американсия стандарт). Това приблизително съответства на диаметър Φ57 mm. 
Прътите са анкерирани в дължина 3 feet=900 mm. Това прави дължината на анкериране да 
е равна на около 15 пъти диаметъра на пръта. Тази дължина се е оказала недостатъчна и е 
доста по-малка от необходимата в съвременните норми. Това е причината за широките 
видими пукнатини в челото на ригела. 
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Фиг.12 Разрушение на рамков възел от срязване, 1989 Loma Prieta [9] 

 

 
Фиг. 13 1989 Loma Prieta [9] 

 
В [2] рамковите възли като отговорен елемент от конструкцията се разглеждат много 

подробно. Проверките на рамкови възли в близост до пластични стави се извършват 
съгласно т.5.6.3.5. Проверките следва да осигурят възела срещу крехко разрушение. 

Възелът следна да се осигури с достатъчна надлъжна и напречна армировка съгласно 
т.5.6.3.5.3(4), а конструирането на армировката следва да е според т.5.6.3.54, 

7. Повреди и разрушения в ДОЛНОТО СТРОЕНЕ на мостовата конструкция и 
причините за тях 

Като основни елементи, поемащи сеизмичното въздействие, предимно в стълбовете и по- 
рядко в устоите се получават повреди и разрушения. 
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В мостовото проектиране за долното строене се спазва следния принцип – “изборът на 
напречни сечения, оразмеряването и конструирането на елементите на долното строене 
следва да стане по такъв начин, че пластифицирането да стане в колоните!”. Същевременно 
колоните трябва да имат достатъчна дуктилност да поемат допълнителните усилия, 
предизвикани от увеличените деформации. 

Принципът “слаби колони” (“weak column”) е бил прилаган и в по-старите мостове, при 
които колоните са по-“слаби” от ригела на стълба, от плочата при плочни мостове, от 
кутията при кухи мостове и др. примери. 

Обаче развитието на пластични деформации, придружено с повреди и разрушения в 
колоните на стълбовете или устоите, води до намаляване на носимоспособността за 
поемането на вертикалните въздействия и така може да се достигне дори до пълно 
разрушение при определени обстоятелства. 

Изводът от този анализ е, че повредата и /или разрушението на колоните е основната 
причина за повредите и разрушенията в цялата мостова конструкция! 

Повредите и /или разрушенията могат да се обединят в следните групи [6]: 
1. Разрушения на колоните в: 

- цокълната фуга -фиг.14а; 
- при връзката с връхната конструкция (интегрални мостове) - фиг.14б 
- при връзката с ригела на стълба или устоя - фиг.14а 
2. Разрушения на къси колони – фиг.15 
3. Разрушения при устои – фиг.16 
4. Разрушения във фундаментите – фиг.17 

 
фиг.14 [6] 

 
фиг.15 [6] 
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фиг.16 [6] 

 
а) разрушение на почвата б) разрушение на фундамента в) пропадане на почвата 

Фиг.17 [6] 
 
Причините за тези повреди и /или разрушения могат да бъдат както специфични 

(причината е една!), така и комплексни. Може причината и/ или разрушението да са поради: 
- вече анализираните особености на местостроежа на моста; 
- конструктивните особености; 
- проблеми, свързани с изпълнението на моста и др. 

Практиката от изминали земетресения показва, че най-честата причина е неправилно 
детайлиране, което води до ограничаването на възможността колоната да се деформира 
нееластично. Неправилното детайлиране води до повреди и/ или разрушения : 

- от огъване; 
- от срязване; 
- в местата на снаждане чрез застъпване и /или заваряване армировката; 
- в местата на анкериране. 

Най-често се комбинират няколко от тези механизми на повреди и /или разрушения. 
При стоманените колони на стълбове най-честата причина за пълно разрушение е 

загубата на устойчивост. 
Основната причина за повреди и/ или разрушения от ОГЪВАНЕ е неосигуряването на 

т.н. “ограничен бетон” (confined concrete). Това се отнася особено за по-старите мостове. 
“Ограниченият бетон” се постига чрез: 

- влагането на достатъчно напречна армировка – както по диаметър, така и по 
разположение, особено в местата на очакваните “пластични стави” (plastic hinges); 

- анкерирането на напречната армировка в “ядрото” (core) на колоната; 
- правилно детайлиране на надлъжната армировка и ограничаване на разстоянието 
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между прътите. 
Деформациите на “ограничения бетон” са значително по-големи от тези на 

“неограничения”. Ако не е осигурен “ограничен бетон”, то при коефициент на дуктилност 
по преместване около 2 до 3 деформацията в пластичните стави превишава максималните 
стойности и бетонното покритие се напуква. Последва навлизането на пукнатините в 
ядрото, изкълчването на надлъжната армировка и бързото намаление на 
носимоспособността за поемане на вертикални въздействия. Тази механизъм се засилва от 
снаждането със застъпване на напречната армировка в бетонното покритие. Тъй като то се 
разрушава, то ефективността от застъпването отпада. 

На фиг.18 е показано разрушение от огъване поради неосигуряване на “ограничен 
бетон”. 

Примерът е от земетресението 1971 San Fernando. 

 
Фиг.18 [8] 

В [3] са дадени правила за детайлиране, които може да се счита, че в достатъчна степен 
осигуряват “ограничен бетон”! 

Друга причина за повреди и/ или разрушения от ОГЪВАНЕ е неправилно прекъсване на 
надлъжната армировка по дължината на колоната. Има примери, например от 
земетресението 1995 Hyogo-Ken Nanbu, Kobe (Япония), когато разрушението не е в 
пластичната става, а в средата на колоната. На фиг.19 е показан такъв пример. Надлъжната 
армировка е била конструирана с прекъсване и в съответствие с проектната “обвивка” на 
огъващите моменти (design moment envelope), т.е. според “покритието на опънните сили”. 
Не е било отчетено “опънното отместване” (tension shift) в резултат на диагоналното 
напукване от срязване. 
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Фиг.19 Комбинирано разрушение от огъване и срязване [9] 

 
Пример от същото земетресение е разрушението на 18 колони на стълбове от 

магистралата Hanshin Expressway. В тези колони 33% от надлъжната армировка е била 
прекъсната на разстояние 20% от височината на колоната. Резултатът от това е 
образуването на пластична става над нивото на цокълната фуга. Поради недостатъчен 
“ограничен бетон” в тази зона е настъпило тотално разрушение 

Особено опасно е разрушението от СРЯЗВАНЕ, тъй като то е крехко. Срязването се 
поема чрез следните механизми: 

- бетонът в натиснатата зона; 
- зацепването на едрия инертен материал в наклонените пукнатини (aggregate 

interlock); 
- “сводовият” ефект (arching action) от осовите сили; 
- напречната армировка. 

Тези механизми са взаимно зависими. Например провлачането на напречната армировка 
води до разширяване на наклонените пукнатини, а това води до намаляването на 
зацепването. 

В практиката на проектирането в миналото акцентът е бил върху проектирането на 
колоните на стълбовете за огъване. Срязването е било подценявано. Например в 
Калифорния (САЩ) при по- старите мостове е било нормална практика да се конструира 
напречна армировка от #4 (Φ12.7 mm) през разстояние 1 feet (30.5 mm) независимо от 
срязващите сили и от формата на напречното сечение на колоната. 

Пример на разрушение от срязване в резултат на недостатъчна напречна армировка е 
показан на фиг.20. Примерът е от земетресението 1987 Whittier (САЩ). Има скъсани 
стремена и значителни пукнатини (над 25 mm) от срязване. Поради скъсването на 
стремената колоната е без остатъчна носимоспособност на срязване и е с почти никаква 
носимоспособност за вертикални въздействия. 
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Фиг.20 [9] 

 
Друга причина за повреди и/ или разрушения на колони на стълбове е неправилното 

детайлиране в местата на снаждане чрез застъпване и /или заваряване на армировката. 
На фиг.21 е показано разрушение при земетресението 1989 Loma Prieta (САЩ). 

Причината за разрушението е нарушаването на сцеплението между бетона и стоманата 
(bond failure). Очевидно е, че напречната армировка също е през разстояние, по-голямо от 
необходимото в зоната на снаждане. Може да се предполага, че якостта на бетона е била 
ниска, тъй като сцеплението е право пропорционално на якостта на опън. 

 

 
Фиг.21 [9] 

 
На фиг.22 е показано разрушение от огъване в базата на колоната. Примерът е от 
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земетресението 1995 Hyogo-Ken Nanbu, Kobe (Япония). Разрушенията по този начин са 
станали при над 50 подобни колони на Hanshin expressway. При разрушението е станало 
скъсване на връзката чрез челно заваряване (butt welding) на надлъжните пръти. По правило 
такива заварени съединения се прилагат при по-големи диаметри, например по-големи от 
28 mm. Създадените при огъването деформации са причината за това разрушение. Връзките 
чрез заваряване не могат да осигурят достатъчна дуктилност. Следователно по-правилно е, 
ако се наложи снаждане чрез заваряване, да се приложи “еластичен” подход (elastic design 
approach) и да се проектира с коефициент на поведение q=1. 

 
Фиг.22 [9] 

 
Най-честите причини за разрушения при устоите (фиг.25) са: 

- слягане (slumping) при не уплътнени добре насипи зад устоя; 
- предизвикване на значителен “пасивен земен натиск” (passive earth pressure); 
- завъртане (rotation) на устоя. 

Неправилното приемане на типа на зимния натиск може да стане предпоставка за 
разрушение. 

Пример: За насип от несвързани почви и ъгъл на вътрешно триене φ=300 съответните 
стойности на коефициентите са: 

- активен земен натиск - ka=tg2(45-φ/2)= ka=tg2(450-300/2)=1/3; 
- земен натиск в покой – k0=1-sinφ=1-sin300=1/2; 
- пасивен земен натиск – kp=tg2(45+φ/2)= ka=tg2(450+300/2)=3 

Изводът е, че пасивният земен натиск е 9 пъти (3:1/3), по-голям от пасивния. Това 
очевидно, ако се пропусне, ще доведе до фатална грешка. 

Пасивният земен натиск се създава при движението на мостовата конструкция СРЕЩУ 
насипа. При недобро уплътняване насипът се премества към моста и предава натиска върху 
устоя. При контакт на горния ръб на устоя с връхната конструкция се получава завъртане на 
устоя (фиг.23). При голямо завъртане се разрушават колоните на обсипани устои или 
пилотите при устои с “висок ростверк”. 
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Фиг.23 

На фиг.24 е показано разрушение на устой на мост по показания механизъм. Примерът е 
от земетресението 1990 Costa Rica. Полученото завъртане е около 9°, което е предизвикало 
разрушение на опорните пилоти от огъване и срязване. Насипът зад устоя се е преместил 
(slumped) с около 1 m. 

Ударите на връхната конструкция върху устоя предизвикват разрушение на 
гардбаластовата стена. В определени ситуации това разрушение се предизвиква съзнателно. 
В избрано сечение се създава намалено съпротивление на срязване. При земетръс се 
допуска срязване и разрушение. По този начин се разсейва енергия – фиг.25. Последващият 
след земетресението ремонт е без съществени проблеми и движението се възстановява 
бързо. 

 

 
Фиг.24 [9] 
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Фиг.25 

 
Поради представените неблагоприятни при земетръс феномени за устоите в [2] се 

предвижда доста консервативно проектиране на тези елементи на мостовете. Предвиденият 
коефициент на поведение е твърде нисък – в общия случай q=1.5, а при вкопани 
конструкции q=1. Това от една страна е в полза на сигурността, но от друга доста трудно се 
удовлетворяват проверките на елементите на устоите, вкл. фундаментите. 

Примерите на разрушения на фундаменти на мостове при станали земетресения в света 
не са много. Вероятната причина за това е, че такива разрушения трудно се документират. 
На фиг.19 са показани принципните причини за повреди на фундаментите и на земната 
основа. 
Заключение към т. 7 

От представеният анализ може ад се заключи, че най-често повреди и разрушения на 
мостове при сеизмично въздействие се получават в елементите на долното строене – 
основно в стълбовете и по-рядко в устоите. 

За ограничаването на риска от възникване на повреди и разрушения може да се 
препоръчат следните мерки: 

- Проектиране на колоните на стълбовете за осигуряване на “ограничен бетон” 
(confined concrete) – влагане на достатъчно напречна армировка и лимитиране на 
разстоянието между надлъжните пръти при спазване на конструктивните 
изисквания в [2]. 

- Избягване на проектирането на “къси” колони на стълбове. 
- Проектиране на стълбовете с колони вместо стени за по-добро дуктилно поведение. 
- Избор на по-висок клас на бетона за долното строене. 
- Избягване на снаждане на армировката в пластична става. Ако това се прави, то 

следва да се осигури достатъчна дължина на снаждане чрез застъпване съгласно [2]. 
- Избягване на челно заваряване на армировъчните пръти. 
- Избягване на прекъсването на надлъжната армировка по височина на колоната дори 

и при правилно “покритие на диаграмата на опънните сили”. 
- Проектиране на “рамковите възли” с повишено ниво на сигурност за предаване и 

поемане на огъващите моменти и повишените срязващи сили. 
- Проектиране на устоите с достатъчна сигурност или освобождаването им от 

сеизмично въздействие с подходящ избор на лагери. Правилно отчитане на 
пасивния земен натиск върху устоя. 

 

8. Общи препоръки за намаляването на сеизмичния риск на мостовите конструкции 
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На основата на натрупания опит от изминали земетресения, както и на развитието на 
теорията и практиката на сеизмичното осигуряване на мостовите конструкции, могат да се 
направят следните препоръки: 

Типът на мостовата конструкция, елементите й и техните размери следва да се изберат 
по такъв начин, че да се намали сеизмичния риск. Естетиката не трябва да е първопричина 
за избор на неподходящи форми и геометрия. 

По възможност мостовете да бъдат ситуационно в права. Мостовете в крива са по- 
сложни за проектиране и изпълнение, но също при тях се увеличава сеизмичното реагиране 
на мостовата конструкция. 

Да се избягва проектирането на “коси” мостове. Ако се налага, то е препоръчително 
косотата да бъде по-голяма от 700. Мостовете с по-малка косота са уязвими вследствие на 
ротация и на увеличени премествания. Известно е, че косотата на моста се регулира в 
проекта или дори изцяло отстранява. По-добре е това да се направи, като това да е дори за 
сметка на увеличаването на дължината на пътя и на комфорта на движение - повече завои и 
намаляване на скоростта. Това е едно “старо” решение от мостовата практика, което беше 
отхвърлено от функционална гледна точка. По отношение на сеизмичната осигуреност това 
решение е по-добро. 

Да се предпочитат непрекъснати конструкции с минимален брой на фугите. При 
конструкция с фуги да се осигури достатъчна дължина на застъпване на връхната 
конструкция и на долното строене. При необходимост да се вложат подходящи “сеизмични 
връзки”. Тези мерки осигуряват връхната конструкция от изпадане. 

Да не се проектират мостови конструкции с големи разлики в коравините на стълбовете. 
Препоръчва се разликата да не бъде повече от ДВА пъти. 

Пример: При корава връзка на два стълба (m,n) с връхната конструкция съответните 
коравини са: 

Kn=12*Ecm*I/Ln Km=12*Ecm*I/Lm3 Kn/Km= Lm3/Ln3 <2 Lm/Ln <21/3=1.26 
Изводът от примера е, че не се препоръчва дължините на стълбовете да се различават с 
повече от 25%. При много късите стълбове се препоръчва да се проектира ставна връзка 

с връхната конструкция. 
Друг начин за балансиране на коравините е чрез промяна на напречното сечение. Този 

подход е приложен на виадукта на 48-и km на АМ” Хемус” близо до гр. Правец. Това е 
пример за това, че естетиката (виж т.1 по-горе) не трябва да е причината за избор на 
неподходящи форми и геометрия. 

Да се избягва рязката промяна в напречното сечение и в капацитетът на огъване на 
колоните на стълбовете. 

Балансираното разполагане на масите и правилното разпределение на коравините на 
стълбовете води до по-предсказуемо реагиране на конструкцията и реагиране с движения, 
които са близки до теоретичния основен период на мостовата конструкция, т.е. по първата 
форма на трептене. Може да се прилагат с достатъчна точност опростени модели за линеен 
анализ. Обратно, нерегулярността на масите, геометрията и коравините води до сложно 
нелинейно реагиране, което е трудно предсказуемо. 

Ефективно е проектирането на “сеизмично изолирани” мостове. Това става с влагане на 
подходящи места на устройства за дисипиране на енергия и/ или демпфери. Така се 
увеличава ефективното демпфиране на мостовата конструкция, увеличава се основният 
период и се намаляват силите. Следва обаче да се контролират преместванията и да се 
осигури конструкцията срещу удари. 
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Сеизмичната изолация е особено ефективна за приложение при съществуващи мостове. 
Пример за приложение на вискозни демпфери е конструктивното решение на надлеза над 
Автогара “Юг” в гр.София. 

Очевидно някои от тези препоръки, например т.6 и 7, са валидни и за конструкцията на 
сгради. 
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Въведение 

Бедствията се случват вследствие на негативните действия на хората, природата и 
технологиите, които водят до големи щети, тъй като обществото не може да ги 
управлява. Земетресението е природен феномен, но въпреки това може да се превърне в 
бедствие поради проблемите, свързани с местната инфраструктура, нивото на 
подготовка, капацитета за реагиране и т.н. 

Успоредно с даването на информации за процедурите и правила за действие в случай на 
земетресение, е необходимо да бъдат определени и най-често срещаните концепции в 
областта.  

Хазартът (опасността) е физическо условие, създадено от природата, технологията или 
човека, което може да се появи в определен момент на определено географско място и 
може да създаде отрицателни ефекти върху човека, физическите структури и околната 
среда.  

Рискът е вероятността един хазарт да се превърне в бедствие и да създаде отрицателни 
ефекти, загуби вследствие на физически, социални, икономически, културни и 
политически причини.  

Уязвимостта е липсата на необходимият капацитет хората, фирмите, институциите или 
държавите в условията на излагане на риск да минимизират неговия ефект.  

Капацитетът са благата, ресурсите и способностите, които са на разположение в една 
общност, общество или организация, които могат да бъдат използвани за намаляване на 
рисковете или ефектите на едно земетресение. Капацитетът може да включва физически, 
институционни, социални и икономически средства, както и квалифициран персонал и 
колективни отговорности, като екипен дух и мениджмънт. Едно земетресение има голям 
потенциал да се превърне в бедствие в райони, близо до населените места. През 
последните години, земетресенията, повлияли на обществото имат различна честота и 
характеристики. След земетресенията, ранените хора и оцелелите имат нужда от 
специфична помощ. Тази специфична помощ е основна  за осигуряване на живото 
поддържащите нужди в периода на земетресението. Жертвите на едно земетресение 
трябва да бъдат поддържани живи по време на извънредните условия, толкова различни 
от нормалните им условия на живот.  

Извънредните условия могат да бъдат определени като всяко прекъсване от социален 
характер или на ежедневния живот и невъзможност за изпълнение на нормалните 
задължения. Извънредните условия, които се появяват при едно земетресение имат общи 
характеристики, те могат да са свързани със загуби на живот и щети по 
инфраструктурата, когато се появяват имат шоков ефект, за част от тях може да се 
предвиди кога ще се появят, но част не могат да бъдат предвидени, като спешните 
действия не могат да бъдат извършени веднага.  

Едно земетресение може да бъде характеризирано от една или повече от следните 
ситуации:  
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• Невъзможност на правителството да работи;  
•  Голям брой на ранените и/или изчезнали граждани, вероятност от десетки хиляди 
ранени при сериозно влияние върху голяма част от населението и/или  засегнатата 
територия;  
•  Нуждата от разширяване на националното координиране и международна 
помощ;  
•  Предизвикване на разрушения или сериозни прекъсвания на критичната 
инфраструктура, като например жизнено необходимите (електричество, ВиК, газ, и т.н.), 
медицински услуги и помощ, телекомуникации;  
•  Голям брой хора, останали временно или постоянно без дом и вероятната 
възможност за продължително временно настаняване и други видове помощ.   

Поради тази причина местните центрове, местните лидери, преподавателите, 
институциите и властите за мениджмънт на силите за интервенция, обществото, трябва 
да разберат нивото на заплаха и възможностите за организиране, за създаването на 
процедури и правила за действие в случай на земетресение. Добре създадените 
процедури и правила за действие в случай на земетресение могат да спасят живот; 
спасителните операции не трябва да бъдат рискови и да отговарят добре на извънредните 
ситуации които се появяват. 

Процедури и правила за действие в случай на земетресение 

Процедурите и правилата за действие във връзка със земетресенията  трябва да бъдат 
преразглеждани напълно и повторно издавани редовно от страна на националните 
институции за спешни ситуации при сериозни промени, като това трябва да бъде правено 
в партньорство чрез консултации между съответните институции и агенции. За спешните 
процедури и правила тези партньорства трябва да имат за цел минимизирането на 
уязвимостта от земетресения, защитата на живота на гражданите, собствеността и 
околната среда, минимизирането на отрицателните социални ефекти по време на 
извънредните ситуации, и улесняване на възстановяването, рехабилитирането и 
реконструирането.  

Подходът за постоянно актуализиране на правилата и процедурите, трябва да бъде:  

•  Всеобхватен: да разглежда земетресенията от гледна точка на рисковете за 
сигурността на обществото са необходими серия от дейности за предотвратяване, 
подготовка, отговор и спасяване в случай на каквато и да е извънредна ситуация;  
•  Интегриран: осигурявайки участието на правителството, всички съответстващи 
институции, частния сектор и обществото.  

Процедурите, правилата и принципите на национално възстановяване, трябва да 
включват следните контексти:  

•  Принципите на едно успешно възстановяване трябва да имат предвид 
разбирането на контекста на обществото;  
•  Принципите на едно успешно възстановяване трябва да имат предвид динамиката 
и комплексността на извънредните ситуации и обществото;  
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•  Принципите на едно успешно възстановяване трябва да включват използването 
на подходи, основаващи се на обществото и трябва да бъдат отговорни и гъвкави, 
включвайки общностите и правейки възможен техния напредък;  
•  Принципите на едно успешно възстановяване трябва да осигуряват координиране 
на всички дейности, нуждаейки се от една планирана, координирана и постоянна оценка 
на последствията и на настоящите нужди;  
•  Принципите на едно успешно възстановяване трябва да осигуряват ефективна 
комуникация с пострадалите общности и с други засегнати  органи;  
•  Принципите на едно успешно възстановяване трябва да откриват и създават 
капацитет, чрез приемане на помощта от обществото, персоналните и институционални 
капацитети. 

Основни действия и процедури в случай на земетресение  

Въпреки, че катастрофалните събития първоначално са хаотични, мениджмънта на място 
и кризата трябва да бъде командвани обединено, с общи ръководство на събитието и 
структурата на мениджмънт.  

Командването и управленските структури, процедурите и правилата на действията в 
случай на земетресение трябва да покриват следните основни точки:  

• Определяне и основни принципи на бедствията, етични аспекти;  

• Планиране и мениджмънт, ръководен дух, вземане на решения;  

• Анализ на риска и уязвимостта;  

• Събиране на информации и споделяне на комуникационните проблеми;  

• Геопространствена подкрепа (сателитни снимки, комуникации и навигация);  

• Възстановяване, реконструкция и евакуация;  

• Юридически и политически аспекти;  

• Химически, Биологичен, Радиоактивен и Ядрен – CBRN, медицински проблеми, 
психологическа помощ;  

• Издирване и спасяване;  

• Обществено здраве, чистота / хигиена;  

• Безопасност и сигурност;  

• Логистика и Неправителствени Организации; 
Вземането на едно решение е огромна отговорност. За това е задължително да 
съществува съответстващ мениджмънт за оптимизиране ефективността на плануването 
и реакцията. Вследствие на ограничените ресурси са необходими съвместни усилия на 
правителствено, частно и общностно ниво. Това ниво на сътрудничество се нуждае от 
съвместно и организирано усилие с цел минимизирането, подготовката, отговорът и 
възстановяването в случай на извънредни ситуации и техните ефекти, във възможно най-
кратки срокове.  
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Целите на действията за подготовка на спешните интервенции са да създадат едно 
задоволително ниво на подготовка на отговор на каквато и да е извънредна ситуация 
посредством действия, процедури и правила, които заздравяват техническия и 
мениджърски капацитет на единиците за намеса, на спасителните и издирвателни екипи 
и на институциите. Тези мерки и действия могат да бъдат описани също така, като 
логистична подготовка за третиране на бедствията и могат да бъдат подобрени 
посредством здрави механизми за отговор и процедури, учения, създаване на стратегии 
за дълъг период от време, обществено обучение и построяването на системи за ранно 
известяване.  

Подготовката може да има формата на осигуровка на това, че стратегическите резерви 
от храни, оборудване, вода, медикаменти и други необходими елементи са запазени в 
случай на национални или местни катастрофи като земетресенията. Във фазата на 
подготовка, официалните лица, спешните отделения, гражданските организации и 
физическите лица трябва да създадат планове за спасяване на човешки животи, за 
минимизирането на щетите, нанесени от земетресението и за ускоряване на операциите 
в случай на бедствие. Подготвителните мерки трябва да включват:  

· Подготвителни планове;  
· Учения и подготовка в случай на извънредна ситуация;  
· Система за известяване;  
· Система за комуникация при извънредни ситуации;  
· Планове и учения за евакуация;  
· Инвентаризиране на ресурсите;  
· Списък с контактите на институциите/персонала в случай на извънредна 

ситуация;  
· Договори за взаимопомощ;  
· Образователни приложения и приложения за информиране на широката 

публика.  

Посредством тези процедури, заедно с усилията за минимизиране на последствията, 
действията за подготовка, които зависят от включването на съответстващи мерки в 
плановете за местно и национално развитие, тези които ги изпълняват могат да подобрят 
своя капацитет и качеството на изпълнение. 

Ведомства и структури в България, съотносими към дейностите, свързани с риска 
от бедствия  

Земетресенията са природно явление, което има капацитет да се превърне в бедствие. 
Поради тази причина земетресенията обичайно заемат първите позиции в националните 
нормативни документи, свързани с намаляване на риска, планиране на превантивни 
мерки, разработване на планове и т.н. 
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Основният закон, който регламентира правомощията на органите на власт в областта на 
„Намаляване на риска от бедствия” е Законът за защита при бедствия (ЗЗБ) 

В § 1, т. 26 от ДР на закона е дефинирано, че "Намаляване на риска от бедствия" е 
идентифициране, анализиране и оценяване на риска от бедствия и прилагане на 
мерки за отстраняването или намаляването му. 

Тази дефиниция е свързана и произтича от три други законови дефиниции:  

- Бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, 
предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни 
последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за 
околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което 
надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по 
защита на обществото (чл. 2 от ЗЗБ) 

- "Риск от бедствие" са потенциалните загуби при бедствие, които могат да 
възникнат за дадена общност, включващи живота, здравния статус, поминъка, 
активите и услугите, в определен период от време (§ 1 т. 13 от ДР на ЗЗБ); 

- "Анализ и оценка на риска" е определяне същността и размера на риска като 
функция на опасността, уязвимостта и вероятността (§ 1, т. 14 от ДР на ЗЗБ). 

ЗЗБ урежда обществените отношения, свързани с осигуряването на защитата на живота 
и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия) и 
обхваща защитата при бедствия в цялост (независимо от характера на бедствието, 
същността и размера на риска), която включва както провеждане на превантивна 
дейност, така и на дейности за готовност и реагиране при бедствия, подпомагане и 
възстановяване, ресурсно осигуряване, предоставяне и приемане на помощи. 

Въз основа на нормативната уредба са идентифицирани множество органи на власт  с 
правомощия и функции в политиката за намаляване на риска от бедствия, в т. ч. от 
земетресения, основните от които са: 

• Министерският съвет; 

• министърът на вътрешните работи; 

• министърът на отбраната; 

• министърът на регионалното развитие и благоустройството; 

• министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

• министърът на енергетиката; 

• министърът на образованието и науката; 

• министърът на здравеопазването; 

• министърът на икономиката; 

• министърът на външните работи; 
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• председателят на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“; 

• изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Железопътна 
администрация“; 

• управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“; 

• областните управители; 

• Общинските съвети; 

• Кметовете на общини. 

• Българският червен кръст. 

Следва да се отбележи, че в политиката за намаляване на риска от бедствия реално 
участие имат и още много други ведомства (вкл. второстепенни разпоредители с 
бюджет); административни структури (напр. ГДПБЗН, ДНСК, басейнови дирекции и 
т.н.); организации; институти (вкл. към БАН, научноизследователско направление - 
Климатични промени, рискове и природни ресурси); държавни предприятия (от 
различни сектори – гори; води и др.); лечебни заведения (вкл. ЦСМП); сдружения (вкл. 
НСОРБ) и други, които имат правомощия/функции при осъществяването на политиката. 

Идентифицирани са и два консултативни съвета на национално ниво към МС – Съвет за 
намаляване на риска от бедствия за подпомагане формирането и осъществяването на 
държавната политика в областта на защитата при бедствия и Междуведомствена комисия 
за възстановяване и подпомагане (МКВП) към МС за предоставяне на целеви средства 
от държавния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 
бедствия. Министърът на вътрешните работи е председател и на двата национални 
консултативни органа. 

Консултативни съвети действат и на областно и общинско ниво - областни и общински 
съвети за намаляване на риска от бедствия.  

Видно е, че ЗЗБ регламентира правомощия в политиката на всички министри, както и на 
всички органи по чл. 19, ал. 4 от ЗА в рамките на тяхната компетентност – да подпомагат 
разработването и да изпълняват/осигуряват изпълнението на националните 
стратегически/програмни документи по тази политика; да предприемат мерки за 
намаляване на риска от бедствия;  да осъществяват контрол за изпълнението на мерките 
за зашита при бедствия; да осигуряват способностите за реагиране на съответното 
ведомство – както и други правомощия, обвързани с компетентността на органите. 
Същевременно разпоредбите на ЗЗБ относно това намаляването на конкретно кой риск 
от бедствие (с оглед характера на бедствието) в компетентността на кой конкретен орган 
попада са общи и неясни.  

Като резултат, по-голямата част от органите на изпълнителната власт (дори някои 
членове на Съвета за намаляване на риска от бедствия) не припознават своята 
ангажираност по политиката за намаляване на риска от бедствия. Извън разпоредбите на 
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ЗЗБ, се установи, че за някои от министрите и много от органите по чл. 19, ал. 4, липсват 
регламентирани правомощия и функции по тази политика. Вероятно поради тази 
причина част от държавните органи не се идентифицират със „своя компетентност“ по 
политиката за намаляване на риска от бедствия. Съществува разбирането, че 
компетентни са единствено органите, които имат правомощия и функции по отношение 
на управлението на специфични рискове от бедствия, свързани със здравето на 
населението, защитата на околната среда, сигурността на критичната инфраструктура; 
съответствието на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и 
строителството с изискванията за безопасност.   

От друга страна,  в съставите на съветите за намаляване на риска от бедствия на 
национално, областно и общинско ниво не са включени представители на органи, имащи 
отношение към намаляването на риска от бедствия (вкл. съставите на съветите от едно 
ниво (областно или общинско) са различни в едни области/общини спрямо други). 

Политика, свързана с намаляване на риска от бедствия 

Основни правомощия по разработване на политиката, свързана с бедствията са 
идентифицирани за: 

1) Министерският съвет с оглед компетентността му да формира и осъществява 
държавната политика в областта на защитата при бедствия и да издава подзаконови 
нормативни актове (вкл. наредби) по прилагане на закони. МС приема съгласно ЗЗБ 
Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия; Национална програма за 
намаляване на риска от бедствия и годишни планове към нея, както и Национален план 
за защита при бедствия. МС приема също така по реда на други закони 
планове/програми, имащи непосредствено отношение към намаляването на риска от 
бедствия/защитата при бедствия в отделни сфери. 

2) Съветът за намаляване на риска от бедствия към МС разработва и предлага за 
приемане от МС Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия; Национална 
програма за намаляване на риска от бедствия и годишни планове към нея, както и 
Национален план за защита при бедствия. В ЗЗБ е регламентирано и, че Съветът 
подпомага разработването и прилагането на закони и подзаконови нормативни актове, 
имащи отношение към намаляването на риска от бедствия; предлага изготвянето и дава 
становища по проекти на нормативни актове, свързани с провеждането на държавната 
политика за намаляване на риска от бедствия; подпомага формирането и изпълнението 
на секторните политики, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия; 
разработва насоки, свързани със защитата при бедствия; дава указания за разработването 
и изпълнението на областните и общинските програми за намаляване на риска от 
бедствия, за разработването и готовността за изпълнението на областните и общинските 
планове за защита при бедствия, както и на планове за защита при бедствия, които 
органите на централната изпълнителна власт и съставните части на единната спасителна 
система следва да разработват за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния 
план за защита при бедствия и плановете на областно и общинско ниво. 
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3) Министърът на вътрешните работи издава наредби по ЗМВР, свързани с: 
определяне на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, 
строителство и експлоатация на обекти (съвместно с министъра на регионалното 
развитие и благоустройството), както и при други дейности, които създават опасност за 
възникване на пожари и застрашават живота и здравето на гражданите (съвместно със 
съответния министър); определяне на реда за осъществяване на превантивната дейност, 
пожарогасителната и спасителната дейност (като част от защитата при пожари, бедствия 
и извънредни ситуации) и държавния противопожарен контрол. Министърът прави 
предложения до МС за: приемане на правилник за устройството и дейността на 
структурите на МВР, с който включително се определят обхватът и съдържанието на 
дейностите по осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и 
извънредни ситуации, осъществявани от органите на пожарна безопасност и защита на 
населението (органите на ГДПБЗН); приемане на наредба за условията и реда за 
функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на 
органите на изпълнителната власт и населението при бедствия; определяне на 
критериите, при наличието на които в обекти е задължително създаването на звена за 
пожарна безопасност.  

4) Министърът на отбраната съвместно с министъра на вътрешните работи и 
министъра на регионалното развитие и благоустройството, предлага на МС наредба за 
реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита, както 
и специфичните изисквания към тях. 

5) Министърът на регионалното развитие и благоустройството самостоятелно или 
съвместно с компетентните за съответния риск министри, издава наредби за определяне 
на превантивните нормативи, строително-техническите норми и мерките за безопасност 
за устройственото планиране на територията, проектирането, изпълнението и 
поддържането на строежите във връзка с намаляване на риска от бедствия. 

6) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията  
издава наредби за дейностите по управление на безопасността в транспорта; съвместно 
с министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи, прави предложение до МС 
за приемане на Национален план за търсене и спасяване в района за търсене и спасяване, 
за който Република България отговаря и на Национален план за търсене и спасяване при 
авиационни произшествия. Министърът предлага за приемане от МС 10-годишна 
програма за развитието на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура 
и нейната безопасна и надеждна експлоатация, включително при бедствия, терористични 
действия и военни конфликти. Министърът утвърждава правила за установяването и 
означаването на европейски критични инфраструктури за секторите Информационна и 
комуникационна инфраструктура и Транспорт, с подсектори: автомобилен; железопътен, 
въздушен; по вътрешните водни пътища и морски транспорт. 

7) Министърът на енергетиката утвърждава правила за установяването и означаването 
на европейски критични инфраструктури за сектор Енергетика и подсекторите: 
Електроенергия; Нефт и Газ. 
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8) Министърът на образованието и науката утвърждава изисквания за обучението по 
защита при бедствия в системата на предучилищното и училищното образование, след 
съгласуване с министъра на вътрешните работи. 

9) Министърът на здравеопазването разработва планове за медицинско осигуряване 
при бедствия, аварии и катастрофи, които се утвърждават от МС. 

10) Областните управители правят предложения до Съвета за намаляване на риска от 
бедствия към МС за приемане, изменение или отмяна на областните програми за 
намаляване на риска от бедствия, след съответната процедура за обществено обсъждане. 
Областните управители, след съгласуване с председателя на Съвета за намаляване на 
риска от бедствия към МС, утвърждават със заповед Областните планове за защита при 
бедствия. Също така, те изготвят разчети за евакуация и разсредоточаване за съответните 
части на областния план за защита при бедствия съвместно с териториалните звена на 
администрацията на централните органи на изпълнителната власт и кметовете на 
общините. 

11) Кметовете на общини правят предложения до Общинския съвет за приемане, 
изменение или отмяна на  общинските програми за намаляване на риска от бедствия, 
след съгласуване с  Областните съвети за намаляване на риска от бедствия; разработват 
съгласувано с органите за пожарна безопасност и защита на населението специфични 
правила за пожарна безопасност в съответните населени места и изготвят разчети за 
евакуация и разсредоточаване за съответните части на общинския план за защита при 
бедствия съвместно с представители на ведомства и ЮЛ, имащи отношение към тази 
дейност на територията на общината. 

12) Областните съвети за намаляване на риска от бедствия разработват и 
координират изпълнението на областните програми за намаляване на риска от бедствия; 
разработват, преразглеждат и актуализират областните планове за защита при бедствия; 
съгласуват общинските програми за намаляване на риска от бедствия и общинските 
планове за защита при бедствия;  

13) Общинските съвети за намаляване на риска от бедствия разработват и 
координират дейностите по изпълнението на общинската програма за намаляване на 
риска от бедствия; разработват, преразглеждат и актуализират общинските планове за 
защита при бедствия.  

Общинските съвети, след съгласуване с Областния съвет за намаляване на риска от 
бедствия, приемат общинската програма за намаляване на риска от бедствия и 
общинския план за защита при бедствия.  

Следва да бъде отбелязано, че липсват нормативно регламентирани единни изисквания 
относно състава (вкл. предвид посочената по-горе неяснота кой риск от бедствие в 
компетентност на кой орган попада) и реда за осъществяване на дейността на областните 
и общинските съвети за намаляване на риска от бедствия.  
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От анализа на политиките за намаляване на бедствия, финансиран по програма „Добро 
управление“ през 2019 г. става ясно, че при съвети (областни и общински) от едно и също 
ниво има различна практика за включване на ръководители на териториалните звена на 
централната администрация на изпълнителната власт.  

Това обстоятелство подсказва прилагане на местно ниво на  различен подход, който би 
имал отражение върху съдържанието на разработваните от съветите документи, респ. 
върху тяхното съответствие със съдържанието на други (съществуващи или нови) 
планови/програмни документи, които се отнасят до съответната територия. 

 

Правомощия на органите на власт 

Систематизирането на правомощията на органите на власт по изпълнение на политиката 
показва, че най-много от тях осъществяват тези правомощия. Изложеното по-долу 
представя накратко информация за повечето от тях.  

1) Министерският съвет осъществява общото ръководство на защитата при бедствия. 
МС планира финансови средства за защита при бедствия, също така одобрява решенията 
на МКВП за отпускане, както за промяна на предназначението на вече отпуснати 
финансови средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за 
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.   

По предложение на министъра на вътрешните работи МС с решение обявява бедствено 
положение на територията на повече от една област или на територията на цялата страна. 
МС взема решение за евакуация и разсредоточаване на територията на повече от една 
област, като заповедта за това издава министър-председателя. Със заповед министър-
председателят създава национален щаб за изпълнение на Националния план за защита 
при бедствия (който в случай на бедствие организира, координира и контролира 
действията на министрите, ръководителите на ведомствата, областните управители, 
кметовете на общини, на юридическите лица и едноличните търговци, на които са 
възложени функции за защита при бедствия) и определя ръководител на операциите 
(който организира, координира и контролира действията на частите на ЕСС в района на 
бедствието, както и изпълнението на одобрените решения на Националния щаб). 

2) Съветът за намаляване на риска от бедствия към МС прави преглед и изготвя 
годишен доклад до МС за състоянието на защитата при бедствия. Съветът осъществява 
комуникация със Секретариата на Международната стратегия за намаляване на 
бедствията на Организацията на обединените нации (United Nations International Strategy 
for Disaster Reduction – UNISDR). 

3) Министърът на вътрешните работи провежда държавната политика по пожарната 
безопасност и защитата на населението (ЗМВР) и председателства двата консултативни 
органа на национално ниво по ЗЗБ (Съветът за намаляване на риска от бедствия към МС 
и МКВП към МС). Министърът организира изграждането, поддържането и 
администрирането на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, 
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провеждането на информационна кампания за населението и обучение на длъжностните 
лица за работа със системата. Също така той внася ежегодно (до месец юни) в МС доклад 
за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо 
финансиране през следващата календарна година.  

Националната специализирана структура на МВР, която пряко осъществява и участва в 
дейността по осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия 
(вкл. превантивна дейност) при условията и по реда на ЗМВР и ЗЗБ е 4) Главна 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Дирекцията 
изпълнява функциите на Секретариат на Съвета за намаляване на риска от бедствия към 
МС. Също така ГДПБЗН подпомага организационно, експертно и технически МКВП към 
МС и неин служител е секретар на комисията. Дирекцията обслужва логистично, 
комуникационно и административно националния щаб за защита. В дейността си 
ГДПБЗН се подпомага от областните дирекции/регионалните дирекции и районните 
служби по места. ГДПБЗН води регистър на доброволните формирования. 

ЗЗБ предвижда всички дейности по защита на населението в случай на опасност или 
възникване на бедствие да се изпълняват от единна спасителна система (ЕСС), а 
основните съставни части на ЕСС са ГДПБЗН-МВР, областните дирекции на МВР, 
БЧК и центровете за спешна медицинска помощ, които имат изградени структури на 
територията на цялата страна в съответствие с административно-териториалното 
деление. В ЕСС влизат структури на: министерства и ведомства; общини; търговски 
дружества и ЕТ; центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни 
заведения; ЮЛ с нестопанска цел, вкл. доброволни формирования; въоръжените сили, 
които предоставят помощ при поискване съгласно плановете за защита при бедствия. 

Всички министри в рамките на своята компетентност имат ангажимент освен към 
подпомагане разработването на националните стратегически/програмни документи по 
политиката, така и за предприемане на мерки за намаляване на риска от бедствия; 
осигуряване на способностите за реагиране на ведомствата и осъществяването на 
контрол за изпълнение на мерките по защита при бедствия. Все още обаче липсва ясно 
осъзнаване на важността от навременното прилагане на комплекс от превантивни мерки 
на всички нива и от всички участници в политиката. Въпреки наличието на нормативни 
изисквания по отношение на превенцията, същите не се прилагат адекватно. Необходимо 
е акцентът своевременно да бъде поставен върху превантивната дейност, която да 
измести досегашния фокус от възстановителните дейности. Изключително важен 
елемент е оценката на риска и превенцията, които в дългосрочен план ще подпомогнат 
намаляване на загубите, респ. обхвата и размера на причинените щети. 

Съгласно ЗЗБ, органите на изпълнителната власт в рамките на своята компетентност 
подпомагат обучението на населението чрез поддържане на информация на интернет 
страницата си за намаляване на риска от бедствия и за начините на поведение и за 
защитните мерки. 

Органите на изпълнителната власт организират обучение на служителите от 
подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности 
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по защитата, както и осигуряват необходимите индивидуални средства за защита на 
работниците и служителите от съответната администрация. По разпореждане на 
министрите (в рамките на тяхната компетентност) се извършва ранното предупреждение, 
с цел предприемане на бързи и подходящи действия за намаляване на риска от бедствия 
и подготовка за реагиране. 

Координиране на дейностите, свързани с риска от бедствия 

В политиката за намаляване на риска от бедствия основни координиращи правомощия 
са идентифицирани при тринадесет органа, в т.ч при шест органа на власт (вкл. 
административни структури) и при трите консултативни органа по ЗЗБ – Съветите за 
намаляване на риска от бедствия на национално, областно и общинско ниво.  

1) Министерският съвет осъществява държавната политика в областта на защитата при 
бедствия, както и общо ръководство на защитата при бедствия. 

2) Съветът за намаляване на риска от бедствия към МС e създаден с цел осигуряване 
на координация и сътрудничество при провеждането на държавната политика в областта 
на защитата при бедствия. Съветът координира изпълнението на националните 
планиращи документи - Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия; 
Национална програма за намаляване на риска от бедствия и годишни планове; 
Национален план за защита при бедствия. 

3) Министърът на вътрешните работи осъществява координация на дейностите по 
установяване на критичните инфраструктури и обектите им; координира въпросите по 
защитата на европейски критични инфраструктури (ЕКИ) в Република България с 
останалите държави - членки на ЕС, и с Европейската комисия.  

Чрез оперативните центрове на 4) Главна дирекция Пожарна безопасност и защита 
на населението (ГДПБЗН) - МВР се осъществява: координацията на съставните части 
на единната спасителна система; координацията на Националната система за ранно 
предупреждение и оповестяване на национално и областно ниво. ГДПБЗН: подпомага 
координацията на дейностите по установяване на критичните инфраструктури и 
обектите им и оценката на риска за тях; координира обучението и практическата 
подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и 
повишава осведомеността и готовността на населението за защита при бедствия. 
ГДПБЗН в съответствие с компетентността си взаимодейства с централните и 
териториалните органи на държавната власт и местното самоуправление, юридическите 
лица и гражданите при планиране, координиране и осъществяване на превантивната 
дейност за осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и 
извънредни ситуации. Органите по пожарна безопасност и защита на населението 
осъществяват координацията и ръководството при извършване на съвместни действия 
по чл. 124, ал. 1 от ЗМВР със специализираните сили и средства на органите на 
изпълнителната власт, организациите, юридическите лица и гражданите като част от 
пожарогасителна и спасителна дейност, неотложни аварийно-възстановителни работи, 
оперативна защита при наводнения, операции по издирване и спасяване, химическа, 
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биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни 
вещества и материали. 

5) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
осъществява международно координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти, 
както и на техническите характеристики на радиосъоръженията, които ги използват, за 
радиослужбите морска подвижна, морска подвижна-спътникова, морска радионавигация 
и морска радионавигация-спътникова.  

6) Областните управители координират разработването и изпълнението на областната 
програма за намаляване на риска от бедствия и на областния план за защита при 
бедствия. Областните управители координират подготовката за бедствия, извършвана от 
областната администрация, териториалните звена на министерствата и ведомствата, ЮЛ 
и ФЛ в областта, както и процеса на подпомагане и възстановяване при бедствия. 

7) Кметовете на общини координират разработването и изпълнението на общинската 
програма за намаляване на риска от бедствия и на общинския план за защита при 
бедствия; организират и координират превантивни мерки за недопускането или 
намаляването на последиците от бедствия.  Също така, кметовете имат организационни 
и координиращи правомощия по отношение на извършването на неотложни 
възстановителни работи при бедствия, временното извеждане и предоставяне на 
неотложна помощ на пострадалите лица и на възстановителна помощ на населението. 

8) Областните съвети за намаляване на риска от бедствия координират изпълнението 
на областните програми за намаляване на риска от бедствия, както и дейностите по 
изпълнение на общинските програми за намаляване на риска от бедствия. 

9) Общинските съвети за намаляване на риска от бедствия координират дейностите 
по изпълнението на общинската програма за намаляване на риска от бедствия.  

Неотложни възстановителни работи след бедствие 

В ЗЗБ е регламентирано, че неотложните възстановителни работи след бедствие се 
организират от органите на изпълнителната власт в съответствие с функциите им, 
определени в ЗЗБ, в специални закони и в подзаконови нормативни актове. За 
изпълнение на задълженията си по Националния план за защита при бедствия и за 
взаимодействие с националния щаб министрите и органите по чл. 19, ал. 4 от ЗА в 
рамките на своята компетентност създават със заповед ведомствени щабове (чиято 
работа се подпомага от съответното министерство или ведомство). 

1) Министърът на отбраната дава разрешение въоръжените сили да предоставят помощ 
при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, въз 
основа на искане от съответния държавен орган. 

По отношение на задължението за извършване на анализ, оценка и картографиране на 
риска от бедствия, съгласно Наредбата за условията, реда и органите за извършване на 
анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия,  компетентните органи са: 
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2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството - за сеизмичния риск 
(който би трябвало вече да е анализиран и оценен и да бъде картографиран в срок до 22 
декември 2025 г.) и за геоложкия риск (който би следвало вече да е анализиран, оценен 
и картографиран). 

3) Министърът на здравеопазването осъществява управлението, организацията и 
ресурсното осигуряване на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи, като 
това е ангажимент също и на главния държавен здравен инспектор, директора на НЦРРЗ, 
директорите на РЗИ, лечебните и здравните заведения, които провеждат тази дейност в 
тясно взаимодействие с органите на централната и местната власт, с МВР, с НПО и с 
БЧК. 

4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
утвърждава операторските планове на европейски критични инфраструктури и на всеки 
две години чрез органа за контакт за Република България по защитата на ЕКИ (т.е 
министърът на вътрешните работи или определен от него служител) представя на 
Европейската комисия доклад относно видовете уязвими места, опасностите и рисковете 
за ЕКИ в секторите Транспорт и Информационна и комуникационна инфраструктура.  

5) Председателят на Държавната агенция Държавен резерв и военновременни 
запаси участва в планирането, организира и ръководи създаването, съхраняването, 
отчитането, опресняването, поддържането, освобождаването, опазването и използването 
на държавните резерви и военновременните запаси. 

6) Председателят на Държавната агенция Електронно управление осигурява 
електронни съобщения за управление при бедствия по смисъла на ЗЗБ, използва и 
развива електронна съобщителна мрежа и физическа инфраструктура за разполагането й 
и пунктове за управление. 

7) Областните управители предоставят данни за изготвянето на Националната 
програма за намаляване на риска от бедствия и Националния план за защитата при 
бедствия, както и организират изпълнението на превантивни мерки за недопускането или 
намаляването на последиците от бедствия. Те организират и ръководят защитата при 
бедствия в областта, а също така организират и отговарят за обучението на областната 
администрация за начините на поведение и действие при въвеждане на областния план 
за защита при бедствия и създават организация за ранно предупреждение за бедствия. 
Областните управители със заповеди създават областен щаб за изпълнение на областния 
план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове, 
и определят ръководител на операциите. Възможността областните управители да 
обявяват бедствено положение на територията на областта или на част от нея, също е 
част от правомощията по изпълнение на политиката. 

8) Областният съвет за намаляване на риска от бедствия изпълнява указанията и 
насоките на Съвета за намаляване на риска от бедствия към МС, прави преглед и изготвя 
годишен доклад до същия съвет за състоянието на защитата при бедствия на територията 
на областта. Председателят на съвета ежегодно (до месец май) внася в съвета към МС 
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доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е 
необходимо финансиране през следващата календарна година. 

9) Кметовете на общини предоставят данни за изготвянето на областната програма за 
намаляване на риска от бедствия и на областния план за защита при бедствия. Кметовете 
организират и ръководят защитата при бедствия на територията на общината, а също 
така организират и провеждат превантивни мерки за недопускането или намаляването на 
последиците от бедствия. Те организират и отговарят за обучението на общинската 
администрация и населението на съответната община, за начините на поведение и 
действие при бедствия и изпълнение на необходимите защитни мерки и създават 
организация за ранно предупреждение за бедствия. Със заповед кметовете създават 
общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за 
взаимодействие с националния, с ведомствените и с областния щабове, и определят 
ръководител на операциите. Кметовете могат да обявяват бедствено положение на 
територията на общината или да поискат обявяване на бедствено положение от 
областния управител, когато не могат да бъдат обезпечени дейностите по защитата на 
населението (в случай на опасност или възникване на бедствия) чрез изпълнението на 
общинския план за защита при бедствия. Кметът на община взема решение за евакуация, 
като евакуация и разсредоточаване на територията на общината се провеждат с негова 
заповед. Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кметовете на 
общините. Кметът на община планира в проекта на общинския бюджет финансови 
средства за защита при бедствия. 

Кметовете, както и областните управители имат редица правомощия по изпълнение на 
политиката, във връзка с риска от наводнения, произтичащи от ЗВ. При бедствия, аварии 
и катастрофи, кметовете и областните управители осъществят правомощия по ЗУТ, във 
връзка с прокарване на временни пътища, прокарване на отклонения от общи мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура и пр. 

Съгласно ЗМВР органите на местното самоуправление, т.е. 10) Общинските съвети, 
осигуряват спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност и защита при 
бедствия на териториите на общините и кметствата. 

11) Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия изпълнява указанията и 
насоките на Съвета за намаляване на риска от бедствия към МС, прави преглед и изготвя 
до областния съвет за намаляване на риска от бедствия годишен доклад за състоянието 
на защитата при бедствия на територията на общината. Председателят съвета ежегодно 
(до месец април) внася в областния съвет за намаляване на риска от бедствия доклад за 
приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо 
финансиране през следващата календарна година. 

Консултативните органи и органите за междуведомствена координация 

Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане 
формирането и осъществяването на държавната политика в областта на 
защитата при бедствия – организира и осъществява дейността си в изпълнение на чл. 
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62, ал. 3 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). Съветът е постоянно действащ орган на 
Министерския съвет. Съветът изпълнява функциите на национална платформа за 
намаляване на риска от бедствия в изпълнение на Рамката за действие от Хього 2005 - 
2015 и Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015 - 2030. 

Съветът: 1. разработва и предлага на Министерския съвет Националната стратегия за 
намаляване на риска от бедствия; 2. разработва и предлага на Министерския съвет 
Национална програма за намаляване на риска от бедствия и годишни планове по чл. 6в, 
ал. 5 от ЗЗБ; 3. разработва и предлага на Министерския съвет Национален план за защита 
при бедствия; 4. преразглежда и актуализира планиращите документи по т. 1-3; 5. 
подпомага разработването и прилагането на закони и подзаконови нормативни актове, 
имащи отношение към намаляването на риска от бедствия; предлага изготвянето и дава 
становища по проекти на нормативни актове, свързани с провеждането на държавната 
политика за намаляване на риска от бедствия; 6. координира изпълнението на 
планиращите документи по т. 1-3; 7. подпомага формирането и изпълнението на 
секторните политики, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия; 8. 
прави преглед и изготвя годишен доклад до Министерския съвет за състоянието на 
защитата при бедствия; 9. осъществява комуникация със Секретариата на 
Международната стратегия за намаляване на бедствията на Организацията на 
обединените нации (United Nations International Strategy for Disaster Reduction - UNISDR); 
10. разработва насоки, свързани със защитата при бедствия. 

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС - осъществява 
дейността си в изпълнение на чл. 54, ал. 1 от Закона за защита при бедствия. Комисията 
приема решение за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или 
неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия и контролира целевото им разходване. 

Съгласно ЗЗБ (чл. 54, ал. 1) Междуведомствената комисия се ръководи от министъра на 
вътрешните работи или заместник-министър на вътрешните работи. Съгласно 
Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (чл. 2, ал. 2) обаче Председател 
на комисията е заместник министър-председател, който се определя със заповед на 
министър-председателя. 

Съвет за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи към 
директора на РЗИ - постоянно действащ орган. За осъществяване на медицинското 
осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, към Директорите на РЗИ се създават 
съвети за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи.  По този начин се 
осигурява и изпълнение на контролните функции на министъра на здравеопазването при 
провеждане на държавната политика по планиране и организиране  на здравните 
дейности при бедствия, аварии и катастрофи на териториите на 28-те области.  

Съветът извършва следните основни дейности: изготвя ежегодна програма за 
медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи на населението; приема 
регионален план за действие при бедствия, аварии и катастрофи; проучва потенциалните 
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рискове за здравето при бедствия, аварии и катастрофи от не-военен характер, 
потребностите от медицинска помощ, ресурсите на лечебната мрежа; координира и 
контролира дейността на лечебните и здравните заведения, свързана с медицинското 
осигуряване на населението при кризи; формира и подготвя органи за управление и 
екипи за медицинска помощ; приема програми за обучение на медицинските екипи, 
работещи в условията на бедствия, аварии и катастрофи. 

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия членове на съвета са: кметовете 
на общини или оправомощени техни представители, по един представител на общинския 
съвет от всяка община на територията на областта, директорът на регионална дирекция 
"Пожарна безопасност и защита на населението", директорът на областната дирекция на 
МВР, командирът на военното формирование на територията на областта, директорът на 
териториалната дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност", директорът на 
центъра за спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните звена на 
централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица, включително 
юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на 
риска от бедствия. 

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия: 

1. разработва и координира изпълнението на областната програма за намаляване на риска 
от бедствия; 

2. координира дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на 
риска от бедствия; 

3. разработва, преразглежда и актуализира областния план за защита при бедствия; 

4. съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия; 

5. съгласува общинските планове за защита при бедствия; 

6. прави преглед и изготвя годишен доклад до съвета за намаляване на риска от бедствия 
към МС за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта. 

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия - членове на съвета са 
заместник-кметовете на общината, главният архитект на общината, представители на 
общинския съвет, ръководители на структурите за спешно реагиране, юридически лица, 
включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към 
намаляването на риска от бедствия.  

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия: 

1. разработва и координира дейностите по изпълнението на общинската програма за 
намаляване на риска от бедствия; 

2. разработва, преразглежда и актуализира общинския план за защита при бедствия; 

3. прави преглед и изготвя годишен доклад до съвета по чл. 64а, ал. 1 за състоянието на 
защитата при бедствия на територията на общината. 
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Заключение 

След анализа на политиките, свързани с реакцията по време на бедствие могат да се 
изброят няколко препоръки: 

• да се използват методи за обучение на населението от всички държавни органи 
по тази политика – напр. чрез второстепенни разпоредители и/или 
териториални звена, провеждане на обучителни кампании сред различни 
социални групи с оглед недискриминиране на населението по социални 
признаци. 

• да бъде проведена информационна кампания за популяризиране на дейността 
на доброволчеството, включително с оглед създаване на национално 
представително сдружение. 

• да се обмисли как да се повиши ефективността на Съвета за намаляване на 
риска от бедствия към Министерския съвет.  

• да бъде публикувана информация за дейността на областните и общинските 
съвети на интернет страниците на областните и общински администрации. 

• да се установи сътрудничество между Съвета за намаляване на риска от 
бедствия към Министерския съвет с висши училища, научно-изследователски 
институти, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска 
цел, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия. 

При съвременните операции, дейностите на отговор в случай на извънредна ситуация 
трябва да бъдат проследявани непрекъснато посредством поддържани, 
мултидисциплинарни и систематични контролни механизми.  

Местните власти имат ключова роля в управлението на бедствията, преди, по време на и 
след случването на земетресението. Един ефективен спешен отговор от местните власти, 
може да изиграе важна роля в спасяването на животи в периода, следващ бедствието при 
земетресение.  

От друга страна, липсата на капацитет на местно ниво за отговор при бедствие от 
земетресение може да допринесе за сериозна загуба на човешки животи и имущество в 
случай на закъснение. Също така, от изключителна важност е местните власти да 
мобилизират подкрепата от страна на различни институции на гражданското общество и 
да въвлече по-големи общности. Местните власти могат да играят ролята на посредник 
и доставчик на ресурси, за да бъде промотирано намаляването на риска за обществото и 
степента на подготовката му. 
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