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Изследователският проект  
„Локални бедствия и качество на живот: Културни стратегии  

в преодоляване на природни, технологични и биологични катастрофи“ 

се осъществява от  

Института за етнология и фолклористика  
с Етнографски музей при БАН

с финансовата подкрепа на 
Фонд „Научни изследвания“ – МОН  
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Основна цел: 

Интердисциплинарно проучване на 
взаимната зависимост между бед-
ствие-локална общност/всекидневна 
култура и качество на живот на мест-
ните общности, преживели различни 
по тип бедствени събития в периода 
2011-2017 г.:

 Шапът в Странджа, 2011 г.  
(биологична катастрофа);

 Земетресението в Пернишко,  
2012 г. (природно бедствие);

 Наводнението в кв. „Аспарухово“, 
гр. Варна, 2014 г.  
(природно бедствие); 

 Експлозията в с. Хитрино,  
Шуменска област, 2016 г.  
(технологично бедствие). 

Методология: 

Дейностите се изпълняват чрез из-
следователска методология, комби-
нираща различни методи и техники: 
анализ на съществуващата научна 
литература; семинари и консултации 
с експерти; теренни етноложки про-
учвания сред засегнатите общности; 
сравнителен и типологичен анализ 
на събраните емпирични материали;  
подготовка и публикация на научни 
текстове; участие в и организация на 
научни форуми; разпространение на 
научните резултати.

Очаквани резултати: 

Изпълнението на проекта ще доведе 
до извеждане на специфични и общи 
механизми за преодоляване на после-
диците от местните общности в раз-
лични случаи на бедствия, които биха 
засилили взаимодействията между 
общество, наука и институции. В дъл-
госрочен план резултатите ще допри-
несат за:

 Насочване на общественото 
внимание към повишаване на 
превенцията и подготвеността 
за реакция спрямо потенциал-
ни бедствени събития и преодо-
ляването на последиците им;

  Засилване на диалога и връзката 
между общество, наука и инсти-
туции по отношение на поведе-
нието на микро локалните групи 
и общности в периодите преди, 
по време и след бедствените съ-
бития;

 Развитие на Антропологията на 
бедствията като сравнително 
нова научна дисциплина като 
фундаментално знание в полза 
на обществото.

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО
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Научните резултати от изследването 
се разпространяват чрез:

 Статии и студии в националната и 
международна научна периоди-
ка, печатни и електронни сборни-
ци

 Индивидуални и колективни пре-
зентации  на изследователските 
проблеми в различни научни фо-
руми в страната и в чужбина

 Публикации и участия в нацио-
нални печатни, ефирни и елек-
тронни медии, интернет научни и 
социални платформи

Актуален списък на всички научни 
продукти и резултати, както и тяхното 
разпространение в България и в чуж-
бина, може да бъде видян на http://
blockbg.org и във Фейсбук страницата 
„Локални бедствия и качество на жи-
вот“



 На 9 януари 2011 г. в с. Кости, об-
щина Царево, е регистриран първият 
случай на шап при отстреляно диво 
прасе. В рамките на няколко месеца 
епидемията се развива в съседните 
райони, като последователно засяга 
лични стопанства в селата Резово и 
Синеморец, община Царево; села-
та Граматиково и Близнак в община 
Малко Търново; селата Кирово, Фа-
кия, Граничар, Долно Ябълково и Мо-
мина църква в община Средец.

 Съгласно съществуващите закони и 
нормативни уредби, при изключител-
но строги мерки за сигурност, всички 
възприемчиви животни в района на 
огнището се унищожават и загробват. 
Това са малобройни и средно големи 
стада от биволи, кози, овце и говеда, 
които се намират в частни ферми, ня-
кои от които дори смесени с прасета. 
В България тези мерки протичат в из-

ключително напрегната обстановка, 
в която липсата на информация и за-
бавянето на действията от страна на 
институциите създава възможност за 
разпространението на слухове и пани-
ка сред населението. В някои от меди-
ите се тиражират конспиративни тези, 
нито една от които впоследствие не е 
потвърдена. 

 Изучаването на последиците за 
живота на населението се провежда 
текущо от етнологичен екип, който 
констатира необходимостта от  ши-
рока разяснителна работа сред мест-
ното население и прозрачност при 
изпълнение на поетите задължения, 
както от страна на институциите, така 
и от страна на фермерите. Тревожен е 
фактът, че продължават нарушенията 
на забраните за свободно пашуване, 
което крие потенциален риск от въз-
обновяване на епидемията.

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ПЕРНИШКО

 След полунощ на 22 май 2012 г. ра-
йонът на Пернишко е засегнат от сил-
но земетресение с епицентър между 
селата Мещица и Витановци, на 5 км 
северозападно от гр. Перник. Вторич-
ните трусове с намаляваща сила по-
степенно отшумяват през следващите 
седмици и месеци, но шоково проме-
нят ежедневието на хората и остават 
задълго в съзнанието им като спомен. 
Загинали няма, но разрушени домове 
и до днес напомнят за случилото се.

 Осем години след бедствието еки-
път на изследването многократно по-
сети най-засегнатите селища. Разкази-
те за случилото се на хора от различни 
възрасти, пол, статус и вероизповеда-
ние, станаха обект на изследване от 
екип специалисти, за да се очертае 
културният модел за справяне с тако-
ва природно бедствие. След множе-
ство направени интервюта, анкети, 
разговори с административната власт, 

установихме повтарящи се и масови 
изменения в материалната страна на 
живота, в духовността и религиозност-
та, в преподреждането на ценностите 
и взаимоотношенията между хората.

 Постепенно животът се връща 
в привичното русло, съграждайки 
следбедствен модел на отношения. 
Констатирахме както заздравява-
не, така и изтъняване на лоялности, 
ценности, пристрастия; уловихме 
задължителната сравнимост с “пре-
дишния” живот, като знакът на бед-
ствието бе останал незаличим и той 
именно мотивира промените в култу-
рата на засегнатите. Екипът ни реги-
стрира социалната индивидуална и 
общностна реакция, първо на семей-
но-роднинско и съседско ниво. Запи-
сахме съхранени дълбоко спомени 
за човешка загриженост и взаимопо-
мощ, както и  формирането на нови 
неформални връзки и лоялности.

ШАПЪТ В СТРАНДЖА
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 На 19 юни 2014 г. вечерта над Вар-
на се излива проливен дъжд, кой-
то води до истинско бедствие в кв. 
„Аспарухово“.  Последиците са: 13 
човешки жертви, от които 4 са деца; 
разрушена пътна и ВиК инфраструк-
тура; множество разрушени и навод-
нени жилищни, обществени и бизнес 
сгради, в резултат на които десетки 
семейства остават бездомни; опас-
ност от епидемии; временно огра-
ничен достъп до електрозахранване 
и питейна вода; увредено движимо 
имущество и т.н.

 Началото на възстановителните 
дейности започва веднага след на-
воднението под ръководството на из-
вънреден щаб при район Аспарухово, 

гр. Варна. Редица неправителствени 
организации, религиозни органи-
зации, над 100 фирми, над 500 ин-
дивидуални дарители предоставят 
финансови и материални помощи, 
храна, вода, битова техника и други. 
Към района, за да окажат помощ при 
разчистването от калта и в отводнява-
нето на жилища, се отзовават около 
1400 доброволци от страната.

 В рамките на изследователския 
проект, ние посетихме кв. „Аспару-
хово“ 4 години по-късно и проучихме 
промените, настъпили в начина на 
живот на местните жители и различ-
ните стратегии, чрез които те преодо-
ляват краткосрочните и дългосрочни-
те последици от бедствието.
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НАВОДНЕНИЕТО В КВ. „АСПАРУХОВО“
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 Инцидентът в Хитрино се случва 
на 10 декември 2016 г., когато част от 
композицията на товарен влак с про-
пилен и пропан-бутан от Бургас към 
Русе дерайлира при навлизане в ж.п. 
гарата, пресичаща центъра на село-
то, експлодира и се запалва. Загиват 
7 души, ранените са 29; нанесени са 
огромни материални щети не само на 
къщи, но и на обществени сгради, раз-
рушени са търговски обекти, ресторан-
ти и заведения. Налага се незабавна 
евакуация на хората от селото, поради 
опасност от допълнителни взривове, а 
150 пожарникари се борят с пламъци-
те, които са потушени до обяд. На 12 
декември 2016 г. в памет на жертвите е 
обявен Ден на национален траур.

 В рамките на изследователския 
проект проведохме серия от проуч-
вания в селото през периода 2018 и 
2019 г. Проследихме историята му, 
както и тази на случилите се в него 
бедствия. Срещнахме се с представи-
тели на местната власт, бизнесмени и 
хора, които са потърпевши или свиде-
тели на случилото се. Извън медийна-
та информация, съдбата на хората из-
глежда различно, макар че и личните 
драми на загубилите своите близки, и 
разказите от първо лице не се забра-
вят. Не по-малък обаче е проблемът 
на онези, чиито магазини и заведения 
са унищожени от експлозията, довеж-
дайки хората до фалит, депресия и 
лична трагедия.

ЕКСПЛОЗИЯТА В ХИТРИНО
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К О Н Т А К Т И :

София 1000, ул. „Московска“ № 6A

Телефон /факс 02 805 26 11

Eл. поща: localdisasters@gmail.com 

http://blockbg.org


