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ВЪВЕДЕНИЕ
Общата стратегия за по-добра координация и ефикасни реакции на съвместно
трансгранично партньорство /Стратегията/ между партньорите по проекта,
определя мисията, ключовите ценности, визията, целите, приоритетите и задачите
за по-ефективното управление на риска от природните бедствия и защитата на
населението, материалните и културни ценности на територията на
трансграничните Община Добричка и окръг Кълъраш. Тя представлява
основополагащ документ, за съвместно и координирано предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии и очертава
насоките за създаването на ефективна, ресурсно и технически осигурена Система
за постоянна готовност, за превенция и реагиране при бедствия.
Структурно най-общо може да бъде представена и така:

МИСИЯ:
Да подобрява устойчивостта, качеството на живот и нивото на сигурност, като
работи в интерес на всички граждани от Община Добричка и окръг Кълъраш, чрез
усъвършенстване организацията, взаимодействието и координацията на местните
власти за управление на риска от природни бедствия.

www.Interregrobg.eu

стр. 5 от 74

КЛЮЧОВИ ЦЕННОСТИ:
Стратегията се основава на следните ключови ЦЕННОСТИ: позитивно
мислене,
перспективност,
информираност,
култура,
равнопоставеност,
отговорност, сътрудничество, приемственост и политическа воля.
Позитивно мислене
В съвременното общество е изградена негативна нагласа по отношение на
бедствията. За него бедствията са активен процес, чиито предизвикателства могат
да бъдат очаквани, но не и достатъчно управлявани. Тази гледна точка поставя на
преден план прилагането на компенсаторния подход в усилията за намаляване на
риска от бедствия, като го свежда основно до готовност за отговор на бедствията
и/или облекчаване на съществуващата уязвимост на населението, стопанската
дейност, културното наследство и околната среда. Компенсаторната политика е
способна да намали съществуващия, но не и бъдещият риск, разглеждан в подългосрочна перспектива, което следва да се промени.
Позитивното мислене в това отношение, е един от основите подходи за
увеличаване на способностите на експертния и ръководния състав на отговорните
институции, които следва да прилагат стратегически, перспективен подход,
основан на модерните принципи на доброто управление на риска от природните и
предизвикани от човека бедствия.
Перспективност
Перспективната политика изгражда основата на стратегическото отношение
към бедствията с цел успешно управление и преодоляване на риска от бедствия в
средносрочен аспект. Перспективният подход преодолява недостатъците на чисто
планиращия подход, който залага само на съществуващите тенденции и възможните
прогнози, като допуска калкулиране на несигурността и многовариантността на
прогнозите при организиране на управлението. По тази причина, перспективната
политика трябва да бъде интегрирана в планирането на устойчивото развитие в т.ч.
и при природни и предизвикани от човека бедствия. В този смисъл приетите
програми и проекти за развитие на общинско ниво, следва да бъдат преразгледани
по отношение на потенциала им за намаляване на риска от бедствия.
Информираност
Основа за намаляването на риска от бедствия е събирането и
разпространението на информация за добрите практики във връзка с успешното
развитие на пълноценни политики в тази област. Информираността на отговорните
институции гарантира лесното използване на добрите практики в планирането на
превантивните мероприятия, а информираността на населението улеснява
прилагането и изпълнението на планираните мерки и мероприятия.
Първата стъпка за преодоляване на пропуските в наличната информация за
риска от бедствия е извършване на оценката на риска, включително вида на
загубите и щетите от възможни бедствия. Следваща стъпка е повишаване на опита,
чрез изучаване на добри практики в това отношение, които спомагат пряко както за
намаляване на риска от бедствия, така и повишават отговорното отношение на
ръководните институции и обществото към бедствията.
Култура
Политиката за преодоляване на предизвикателствата, които поставят
бедствията пред обществото, е необходимо да се превърне в масова обществена
култура, за да придобие максимален обхват, последователност и мултипликационен
ефект за цялата система на управление на публичната сфера.
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Повишената култура за риска от бедствия влияе върху процесите на взимане
на решения, развитието на нормативната база и организирането и разпределението
на ресурси за намаляването на риска от бедствия и аварии. Високата обществена
култура гарантира максимално ефективното и ефикасно прилагане на съответните
политики.
Равнопоставеност
Много важен принцип в областта на намаляване на риска от бедствия е
равнопоставеността на гражданите. Някои граждани в неравностойно
положение и социални групи с по-нисък социален статус имат ограничен достъп до
съответните организационни и материални ресурси, което е предпоставка за
повишена уязвимост на тези социални групи при бедствия. По тази причина се
налага създаването на условия за равнопоставеност в районите с риск от бедствие
на всички социални групи, включително при защита и реагиране при бедствия.
Отговорност
Намаляването на риска от бедствия е висша степен на морална и обществена
отговорност на всички ръководни равнища и на самите граждани. Както пряко, така
и косвено отговорните ръководители трябва да вярват и да търсят реализация на
хуманната кауза в борбата с бедствията. Сериозната обществена отговорност, която
поемат с участието си в управлението на риска от бедствия, изисква стриктно
публично определяне на отговорностите и ясна персонализация на тяхното
изпълнение на всеки отговорен служител и гражданин.
Сътрудничество
Съвременните държави не са изправени сами пред предизвикателствата на
различните бедствия. Намаляването на риска от тях се подпомага чрез обединените
действия на страните в рамките на ООН, чрез обща нормативна рамка. Поради това
хармонизацията на нормативната база е водеща линия на цялостно поведение на
органите, управляващи този процес. Нормативната база на европейско ниво в
сферата на управлението на риска от бедствия, както и Международната стратегия
за намаляване на бедствията (ISDR), създадена през 2000 г. от Общото събрание на
ООН, включително Стратегията за намаляване на риска от бедствия в Югоизточна
Европа след 2009 г., са водещи документи в управлението на риска от бедствия на
страните-членки.
Сътрудничеството в рамките на ЕС и ООН при интегрираното управление на
бедствия е един от основните стълбове на тези стратегически документи.
Сътрудничеството е основа за подобряване на организацията на
взаимодействието, координацията, съгласуване на съвместните действия и
резултати при управление на риска от бедствия на международно ниво между
съответните компетентни органи, което с още по-голяма степен е валидно за
общините от трансграничните региони.
Приемственост
Създаденият Общински съвет за намаляване на риска от бедствия при
формиране на общинската политика в областта на защитата при бедствия изпълнява
функциите на платформа за намаляване на риска от бедствия, която е в хармония,
както с Приетата Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 20182030 г и Националната програма за защита при бедствия 2014 – 2018 г.
Политическа воля
Сложността на общественото устройство и управление днес, изисква ясна
политическа воля, която да наложи интегрирания подход при управлението на
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риска от бедствия. Наличието на политическа воля е една от основните
предпоставки за интегриране на управлението на риска от бедствия в планиране
развитието на всеки сектор от обществения живот, което е особено валидно на
общинско ниво в трансграничните региони.
ВИЗИЯ:
На основата на все по-доброто сътрудничеството между органите на местната
изпълнителна власт и техните администрации, в Община Добричка и окръг
Кълъраш, да създадем Система за постоянна готовност от модерна
комуникационно информационна среда и инфраструктура, съвременни специална
техника и оборудване, технологии и съвместни оперативни процедури, за целите
на по-добрата организация на взаимодействието и координацията при управлението
на риска от природни бедствия на тяхна територия, повишавайки безопасността и
качеството на живот на гражданите и устойчивото развитие на обществото.
За постигане на очакванията от изпълнението на Стратегията е необходимо
да бъдат реализирани следните стратегически цели:
1. Да се повиши капацитета на органите на местно и регионално ниво,
отговорни за управление, администриране, организиране и координиране на
действията и взаимодействията по време на бедствия, както и при
възстановяване на щетите, нанесени от тях;
2. Да се въведат съвместни практики за оценка на риска на местно ниво и на
трансгранично ниво и за разработване на прогнози за последиците от
бедствия, планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на
последиците от бедствия и на мерки за защита на населението;
3. Постигане на трансгранична устойчивост на обществените отношения при
бедствия;
4. Изграждане на капацитет за съвместно управление на риска от бедствия
на територията на община Добричка и окръг Кълъраш;
5. Постигане на съгласуваност при провеждане на политиките за устойчиво
развитие, адаптиране към промените в климата и намаляване на риска от
бедствия;
6. Постигане на устойчивост на организацията, координацията и
взаимодействието на органите за управление, силите и средствата при
бедствия в трансграничния регион.
МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯ:
1. Създаване на предпоставки за изготвяне и актуализиране на оценката на
риска от наводнения, други природни бедствия, на карти на заплахата, и на
карти на риска, за територията на община Добричка и окръг Кълъраш.
2. Повишаване капацитета на органите на местната изпълнителна власт и
администрациите им, да изготвят и привеждат в изпълнение качествени
програми и планове за намаляване на риска от бедствия и аварийни планове
/планове за защита при бедствия/.
3. Идентифициране и реализиране на мерки за повишаване устойчивостта на
обекти от критичната инфраструктура при бедствия на територията на община
Добричка и окръг Кълъраш.
4. Реализиране на съвместни мерки за намаляване на риска от бедствия в
съответствие с програмите /плановете/ за намаляване на риска от бедствия.
5. Повишаване на способностите на отговорните местни власти и подчинените
им органи за управление, сили и средства за бързо реагиране, да организират
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и провеждат ефективна превантивна дейност и да реагират при бедствията в
съответствие с плановете за защита при бедствия /аварийните планове/.
6. Създаване на условията и насоките за подготовка на съвместен план за
организация на взаимодействието и координацията между партньорите при
управлението на риска от природни бедствия.
7. Дефиниране на необходимостта и предпоставките за създаването на
ефективна, ресурсно и технически осигурена Система за постоянна готовност
за целите на превенцията и ефективното реагиране при бедствия.
8. Обмен на положителен опит и добри практики между партньорите по
проекта за намаляване и предотвратяване на вредния ефект от промените в
климата, повишения риск от наводнения и други природни бедствия върху
човешкото здраве и сигурност, собствеността и ресурсите, както и върху
околната среда, като заедно с европейския и световен опит, комплексно го
прилагат и интерпретират върху цялата им територия.
9. Повишаване капацитета на администрациите, за подготовка на качествени,
съгласувани общински програми за превенция и намаляване на риска от
наводнения и други природни бедствия, чрез взаимен обмен на добри
практики и опит.
10. Повишаване подготовката на териториалните органи на изпълнителната
власт и на силите за реагиране при бедствия за изпълнение на плановете за
намаляване на риска от бедствия, плановете за защита при бедствия в
условията на взаимно подпомагане и съвместно трансгранично партньорство
между община Добричка и окръг Кълъраш.
11. Проучване /преглед/ на терен /в общините, комуните и кметствата/,
за съществуващите, като се предложат условията и техническите решения за
изграждане на нови, общи комуникационни и информационни технически
средства, системи и процедури, за подобряване на комуникационноинформационната среда, за устойчиво взаимодействие на органите на
местната изпълнителна власт и администрациите й, ангажирани с
управлението на риска от природни бедствия, службите за бързо реагиране
и доброволните формирования.
12. Изграждане на локални и/или интегриране на съществуващите системи
за ранно предупреждение и оповестяване /СРПО/, като част от Националните
системи на двете държави, за надеждно ранно предупреждение и
оповестяване на населението за опасностите, регистрирани от
мониторинговите
станции
на
метеорологични,
хидрологични,
сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични
обекти, институции и организации.
Основен приоритет на Стратегията е извършване на анализ и оценка на
рисковете от природни бедствия, тяхното картографиране, предварително
планиране за по-доброто взаимодействие, координация и реакция в условията на
съвместното трансгранично партньорство между Община Добричка и Окръг
Кълъраш.
Структурата и съдържанието на Стратегията са в хармония с постигането на
целта и задачите за устойчива превенция /предпазване/, защита и намаляване
на вредния ефект на наводненията и другите природни бедствия, като заедно с това
са подчинени на следните основни принципи и подходи:
 По възможност, човешката намеса в природните процеси да бъде
променена, компенсирана и избягвана в бъдеще. Необходимо е на местно
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трансгранично ниво да се подкрепя и поощрява хармонизирането на управлението
на водите и практиките за земеползване, както и опазването на природата, с цел
подобряване на защитата от наводнения в рамките на интегрираното управление на
съответния речен басейн.
 Планирането трябва да включва цялата територия на речните басейни с
оглед координирано развитие, управление и опазване на води, земя и свързаните с
тях ресурси. Този подход се основава на многостранно и международно
сътрудничество, вкл. и междусекторно планиране в целия басейн.
 Имайки предвид еволюцията на климата, подходът към природните
бедствия трябва да претърпи промяна на модела – от действия за защита, към
управление на риска и съвместно съществуване с наводненията.
 Използването на заливните тераси за човешки нужди трябва да бъде
съобразено със съществуващия риск. Трябва да бъдат разработени инструменти и
мерки за намаляване на риска от щети, свързани с наводненията.
 Намаляването на вредният ефект и неструктурните мерки са поефективни и устойчиви решения в дългосрочен план. Те трябва да бъдат
насърчавани при решаването на проблеми, свързани с водите, и в частност за
намаляване на уязвимостта на човешкото здраве и имущество.
 При всички случаи структурните мерки (защитните съоръжения) ще
продължават да бъдат важен елемент и трябва приоритетно да се фокусират върху
защитата на човешкото здраве, собственост и ресурси. Изискванията за защита на
природата и управление на ландшафта също трябва да бъдат взети предвид с оглед
и даденостите на територията.
 Основна част от населението и ресурсите са разположени в не големи
урбанизирани зони, затова защитните съоръжения трябва да бъдат насочени към
тези зони. В населените места наводненията не винаги са следствие от преливането
на реките. Често причината са интензивни дъждове, съчетани с липсата или
некачествена и с недостатъчен капацитет канализация. Специално внимание трябва
да бъде обърнато на отводнителните системи.
 Всеки който би могъл да пострада от наводненията следва да
предприеме– ако е възможно - собствени предпазни мерки. За това е необходимо
наличието на надеждни системи за ранно предупреждение и оповестяване с
възможности за прогнозиране, както и навременното разпространение /обмен/ на
тази информация от компетентните органи.
 Принципа на солидарността е основен – действията за защита в една част
на басейна /територията/ не трябва да влошават условията в друга. Правилната
стратегия включва три стъпки: задържане, съхранение и отводняване (преди
всичко трябва да се направи възможното за задържането на валежните маси на
място, съхранението на наднормените количества и постепенното им
разтоварване във водното течение). Предпазването от наводнения се основава
също и на принципа на предпазливостта.
 В заливаемите зони следва да се предприемат предпазни мерки за
намаляване на вредният ефект от наводненията върху водни и сухоземни
екосистеми, като замърсяването на води и почви.
За изпълнението на тези принципи и подходи е необходима съвместна
работа на всички управленски нива и координиране на секторните политики
/мерки/, засягащи опазване на околната среда, пространствено планиране,
земеделие, транспорт и развитие на урбанизираните зони. При трансграничните
басейни са необходими съвместни действия на крайречните държави за
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хармонизиране на националните политики и стратегии и изработването на
съгласувани планове за действие.
Предпоставките за правилни действия са:
 Познаване на потенциалните заплахи. Превенцията трябва да е
всеобхватна и да включва всички природни бедствия и производствени аварии. Тя
трябва да включва и по-редки природни явления, които също застрашават
човешкият живот и сигурност.
 Надеждна информация за предприемането на необходимите предпазни
мерки.
 Преди всичко е необходимо интердисциплинарно сътрудничество
относно фазите на управление на риска: оценка, планиране на мерки и
изпълнението им.
 Отговорът на въпроса „какво ниво на защита от наводнения /природни
бедствия/ можем да приемем“ предполага, че разполагаме с изследвания какво
може да се случи, т.е. рискът е правилно оценен.
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Глава 1: Преглед на стратегическите документи, свързани с борбата с
природните бедствия и производствени аварии на национално, регионално и на
общинско ниво. Събиране на информация и анализ на наличните документи,
свързани със защитата на населението при природни бедствия и
производствени аварии (вкл. радиационно изтичане) и действия в случай на
кризи.
Дейностите по сътрудничество областта на извънредните ситуации между
Румъния и България понастоящем се осъществяват съгласно Споразумението между
правителството на Румъния и правителството на България за сътрудничество в
областта на гражданската защита в мирно време, подписано в Букурещ на 18 януари
1996 година и ратифицирано със Закон №11/1998. Към момента на сключването на
съответното споразумение двете структури за Гражданска защита са били към
рамките на Министерствата на националната отбрана на двете държави.
Вземайки предвид необходимостта от създаване на подходяща нова правна
рамка, приведена в съответствие с новите геополитически реалности и с новите
действащи международни и европейски изисквания (статутът на двете
държави-членки на Европейския съюз и Организацията на Северноатлантическия
договор), както и с настоящите изисквания по отношение на сътрудничеството и
взаимопомощта при извънредни ситуации, в съответствие с принципите на
постепенност и пропорционалност, на експертно ниво бяха започнати редица
предварителни консултации.
1.1. Събиране на информация и анализ на наличните документи, свързани със
защитата на населението в Р. БЪЛГАРИЯ
Р. България, като член на Европейския съюз, транспонира всички
европейски нормативни документи, в т.ч. и тези, свързани със защитата при
бедствия: РЕШЕНИЕ № 1313/2013/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от
17 декември 2013 година относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (текст
от значение за ЕИП); ДИРЕКТИВА 2008/114/ЕО НА СЪВЕТА от 8 декември 2008
година относно установяването и означаването на европейски критични
инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита
(текст от значение за ЕИП); Директива 2007/60/ЕС - Европейска Директива за
наводненията. Директивата за наводненията е транспонирана в българското
законодателство и по-конкретно в Закона за водите (ДВ, брой 61 от 2010г.);
Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000
година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на
политиката за водите.
Основен нормативен документ е Законът за защита при бедствия. Той урежда
осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на
околната среда и имуществото при бедствия.
Органите на изпълнителната власт, юридическите лица и едноличните
търговци организират защита при бедствия в изпълнение на възложените им
функции с този закон и с другите нормативни актове, регламентиращи тяхната
дейност, и се координират в единна спасителна система за защита при бедствия.
Единната спасителна система е организацията, координацията и
ръководството на действията на звената, службите и структурите на:
• министерства и ведомства;
• общини;
• търговски дружества и еднолични търговци;
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• центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни
заведения;
• юридически лица с нестопанска цел;
• въоръжените сили.
При запазване на институционалната или организационната им
принадлежност и определените им функции или предмет на дейност при
подготовката за реагиране при бедствия, при възникване на бедствия и при
необходимост за провеждане едновременно на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи от две или повече нейни части или единици.
Структурата на основните съставни части на Единната спасителна система
се изгражда на територията на цялата страна в съответствие с административнотериториалното деление.
Основните съставни части на единната спасителна система осигуряват
непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на бедствия,
тяхната оценка и незабавни действия. Другите съставни части на Единната
спасителна система предоставят помощ при поискване съгласно плановете за
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи по заповед на министъра на отбраната въз основа
на искане от съответния държавен орган съгласно плановете за провеждане на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Координацията на съставните части на Единната спасителна система /ЕСС/
се осъществява чрез оперативните центрове на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ /ГДПБЗН/.
Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна
система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в
района на бедствието, се извършва от ръководител на място.
Единната спасителна система осигурява готовността за действие и
способността за своевременно реагиране при извънредни ситуации. Осигуряването
на надеждна защита на живота, здравето и имуществото на населението,
територията, околната среда, културните и материалните ценности на страната се
явява основна задача на системата.
1.1.1. Основни съставни части на Единната спасителна система
Основни съставни части на ЕСС са Областните дирекции на МВР, Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, БЧК и центровете за
спешна медицинска помощ.
Те осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при
възникване на бедствия, за извършване оценка на техния характер и мащаб и
предприемане на незабавни действия.
Дейностите по защитата на населението в случай на заплаха или възникване
на бедствия /Чл. 19 от ЗЗБ/ включват:
• предупреждение;
• изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;
• оповестяване;
• спасителни операции;
• оказване на медицинска помощ при спешни състояния;
• оказване на първа психологична помощ на пострадалите и на
спасителните екипи;
• овладяване и ликвидиране на екологични инциденти;
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• защита срещу взривни вещества и боеприпаси;
• операции по издирване и спасяване;
• радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии
с опасни вещества и материали и срещу ядрени, химически и биологични оръжия;
• ограничаване и ликвидиране на пожари;
• временно извеждане;
• извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
• ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали
епидемични взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести;
• други операции, свързани със защитата.
Защитата на населението при обявяване на режим „положение на война“,
„военно положение“ или „извънредно положение“ се осъществява в съответствие
с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. (не обнародвани),
ратифицирани с Указ № 181 на Президиума на Народното събрание от 1954 г. (Изв.,
бр. 43 от 1954 г.), и Допълнителните протоколи към Женевските конвенции от 1977
г., ратифицирани с Указ № 1586 на Държавния съвет от 1989 г. (ДВ, бр. 62 от 1989
г.).
1.1.2. Подготовка на съставните части на ЕСС
Подготовката на съставните части на ЕСС се извършва чрез тренировки и
учения.
Целта на тренировките е установяване на състоянието на комуникационноинформационната система и готовността на екипите за реагиране при бедствия.
Ученията се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и
координацията на съставните части на ЕСС и органите на изпълнителната власт за
реагиране при бедствия.
Тренировките и ученията се провеждат по заповед на министъра на
вътрешните работи, на областния управител и на кмета на общината.
1.1.3. Координация на съставните части на ЕСС
Координацията на съставните части на ЕСС се извършва от Оперативните
центрове на ГДПБЗН-МВР.
Основни задачи на Оперативните центрове са:
 приемане и оценяване на информации за възникнали бедствия;
 уведомяване на компетентните съставни части на ЕСС и координиране
на по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури;
 извършване на ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт, съставните части на Единната спасителна система и
населението при бедствия;
 включване на допълнителни сили и средства на основните и другите
съставни части на ЕСС съгласно плана за защита при бедствия по искане на
ръководителя на място, кмета на общината или областния управител.
Получената и предадената гласова информация във и от ОЦ се записва и
архивира с възможност за следващо прослушване.
Стандартните оперативни процедури се разработват от главния секретар на
МВР, съгласувано с ръководителите на звената, службите и другите оперативни
структури.
Предприятията, осъществяващи електронни съобщения, са длъжни да
съдействат на МВР за осъществяване на комуникациите при бедствия и на
националната система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112.
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1.1.4. Взаимодействие и координацията между частите на ЕСС
Взаимодействието и координацията между частите на ЕСС, участващи в
СНАВР в района на бедствието /място на намеса/, се извършва от ръководителя на
операциите /чл. 31 от ЗЗБ/.
Ръководител на операциите се определя със заповед на кмета на общината.
1.1.5. Права на физическите лица при бедствие /чл. 33 от ЗЗБ/
 Право на информация за мерките за осигуряване на защитата;
 Право на обучение за начините на поведение и действие при бедствия;
 Право на средства за защита;
 Право на неотложна и възстановителна помощ;
 Обезщетение за реално причинени вреди при или по повод на
нормативно установените действия за защита при бедствия.
Помощите и обезщетенията се предоставят при условия и ред, определени
с Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
1.1.6. Задължения на физическите лица при бедствия /чл. 34 от ЗЗБ/
 Понасят ограниченията във връзка с обявено бедствено положение;
 Помагат на всяко друго физическо лице, чийто живот и здраве са
поставени на риск вследствие на бедствие, при условие че не рискува своя живот
и здраве;
 Информират съответния център за спешни повиквания или по друг начин
търсят възможност за предоставяне на помощ, когато не са в състояние да
предоставят необходимата помощ лично;
 Оказват съдействие в съответствие с възможностите си или материална
помощ по искане на кмета на община или ръководителя на място;
 Допускат при необходимост от провеждане на СНАВР влизането на
спасителни екипи и техника, извършване на теренни преустройства, изграждане на
съоръжения за защита от рискови фактори, разчистване на поземлен имот и
отстраняване на сгради или техни части, съоръжения и насаждения, когато са
собственици, ползватели или управители на недвижимия имот;
 Предоставят на ръководителя на спасителния екип информация за
опасностите, които биха могли да застрашат здравето и живота на спасителите или
населението;
 Допускат безвъзмездно разполагане на съоръжения на системите за
ранно предупреждение и оповестяване в недвижимите имоти, които са тяхна
собственост, и осигуряват достъп до тях за експлоатацията им;
 Не възпрепятстват достъпа на оправомощени длъжностни лица до
колективните средства за защита за контрол, профилактика и ремонт.
1.1.7. Задължения на юридическите лица и еднолични търговци,
осъществяващи дейност в обекти І-ва категория по ЗУТ /чл. 35 от ЗЗБ/ с
опасност за възникване на бедствие /авария/
 Разработват авариен план на обекта и го утвърждават и актуализират
при промяна на обстоятелствата;
 Организират провеждане на тренировки по изпълнението на плана наймалко веднъж годишно;
 Предоставят на кмета на общината информация за общинския план за
защита при бедствия;
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 Изграждат и поддържат локални системи за оповестяване;
 Създават, подготвят и поддържат в готовност сили и средства за защита
на работещите в обекта;
 Провеждат обучение на работещите за защита при бедствия.
1.1.8. Задължения на юридическите лица и еднолични търговци,
осъществяващи дейност в обществени сгради ІІ-ра категория по ЗУТ /чл. 36
от ЗЗБ/
 Разработват план за защита при бедствия на пребиваващите и го
утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелствата;
 Организират провеждане на тренировки по изпълнението на плана наймалко веднъж годишно;
 Изграждат и поддържат локални системи за оповестяване;
 Създават и поддържат в готовност средства за защита на пребиваващите
на територията на обекта;
 Провеждат обучение на персонала за защита при бедствия.
Юридическите лица и едноличните търговци, включени в плана за
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, са
длъжни да предоставят при поискване планираната помощ/чл. 37 от ЗЗБ/.
Юридическите лица и едноличните търговци - оператори на радио- и
телевизионни програми, при поискване от оперативните центрове на Единната
спасителна система излъчват незабавно и без изменение на съдържанието и
смисъла неотложна информация, необходима за защитата на населението, като
информацията се излъчва безвъзмездно.
1.1.9. Доброволни формирования
Доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение
на общинския съвет. /чл. 41 от ЗЗБ/.
При условия и по ред, определени в Закона за защита при бедствия, се
създават доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на
бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях.
Кметовете на общини, райони, кметства и кметските наместници
организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене
на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия/чл. 142. (1) от Закона
за горите/.
Финансирането е регламентирано в Закон за общинските бюджети.
Подзаконови нормативни актове :
1. Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на
доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях /приета с ПМС
123 от 25.06.2012 г., обн. ДВ бр.50 от 03.07.2012 г./, ... изм. и доп. ДВ бр.94 от
24.11.2017 г.
2. Наредба № Iз-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и
водене на регистрите на доброволните формирования /в сила от 31.08.2012 г.,
издадена от МВР, обн. ДВ.бр.67 от 31.08.2012 г./, ... изм. и доп. ДВ бр.58 от
31.07.2015 г.
3. Наредба за условията, реда за получаване и размерите на
възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за
защита при бедствия, приета с ПМС № 143/20.06.2008 г. изм. и доп. ДВ. Бр. 16 от
19.02.2013г., ... изм. и доп. ДВ бр.29 от 08.04.2019 г.
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4. Решение на МС № 208 от 16.04.2019 г. за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности през 2020 г. с натурални и стойностни
показатели.
5. Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при
бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода
2012–2020 г.
1.1.10.
Бедствено положение. Същност и органи за прилагане. Обявяване
на бедствено положение /чл. 48, 49, 50, 53 от ЗЗБ/
БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ е режим, който се въвежда в зоната на бедствието
от определените в закона органи, свързан с прилагането на мерки за определен
период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на СНАВР;
КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА обявява със заповед бедствено положение за цялата
или за част от територията на общината. Копие от заповедта се изпраща незабавно
на областния управител и на министъра на вътрешните работи;
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ обявява със заповед бедствено положение за
цялата или за част от територията на областта. Копие от заповедта се изпраща
незабавно на министъра на вътрешните работи.
1.1.11.
Отговорности и задачи на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е
национална специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна
безопасност, спасяване и защита при бедствия при условията и по реда на Закона
за МВР и на Закона за защита при бедствия. Тя извършва:
1. превантивна дейност;
2. държавен противопожарен контрол;
3. превантивен контрол;
4. пожарогасителна дейност;
5. спасителна дейност;
6. разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности
по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност;
7. разрешителна и контролна дейност на продукти за пожарогасене по
отношение на тяхната гасителна ефективност;
8. неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при
наводнения и операции по издирване и спасяване;
9. химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии,
свързани с опасни вещества и материали, и овладяване на екологични инциденти;
10. ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна
опасност на органите на изпълнителната власт и населението;
11. оперативно сътрудничество със структурите на Европейския съюз, НАТО
и международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на
населението, хуманитарната помощ, гражданско-военното аварийно планиране;
12. подпомагане дейността на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
13. методическа и експертна помощ по защита при бедствия на
териториалните органи на изпълнителната власт;
14. защита на населението при обявяване на режим „положение на война“,
„военно положение“ или „извънредно положение“ в съответствие с разпоредбите
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на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. и Допълнителните протоколи към
Женевските конвенции от 1977 г.;
15. взаимодействие с компетентните органи по въпросите на готовността за
работа при положение на война, при военно или извънредно положение;
16. информационно-аналитична дейност;
17. научно-приложна и експертна дейност.
При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при
неотложни аварийно-възстановителни работи за осигуряване на достъп до мястото
на бедствието или произшествието, до изкуствени и естествени водоизточници
органите за пожарна безопасност и защита на населението /съгл. чл. 124. от ЗМВР/
имат право:
1. да влизат в жилищни, производствени и други сгради и помещения на
физически и юридически лица;
2. да разрушават сгради или части от тях, да разглобяват конструкции, да
отстраняват, унищожават или повреждат имущество или насаждения, когато нямат
друг начин за извършването на дейността;
3. да използват спасителни, пожарогасителни, транспортни, съобщителни и
други технически средства - собственост на физически или юридически лица;
4. да привличат длъжностни лица и граждани за оказване на съдействие;
5. да изменят реда за движение в района, където се извършват
пожарогасителни и спасителни дейности, както и неотложни аварийновъзстановителни работи до пристигането на съответните компетентни органи;
6. да използват безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за
осигуряване на необходимите количества вода при бедствия, за гасене на пожари
и при извънредни ситуации.
При бедствия, пожари и извънредни ситуации органите на държавната
власт, на местното самоуправление, юридическите лица и гражданите са длъжни
при поискване да предоставят на органите за пожарна безопасност и защита на
населението собствени спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и
други технически средства. За използването на тези средства на собствениците се
заплаща обезщетение по ред, определен от министъра на вътрешните работи.
1.1.12.
Подзаконови нормативни актове касаещи защитата при
бедствия
Основните подзаконови нормативни актове са:
1. Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ),
разработена на основание чл. 6а, ал. 2, т. 1 от Закона за защита при бедствия и
очертаваща визията за намаляване на риска от бедствия на територията на
Република България. НСНРБ отчита международния подход за осигуряване на
съгласуваност на политиките за намаляване на риска от бедствия, адаптиране към
промените в климата и устойчиво развитие, съгласно Рамката за намаляване на
риска от бедствия от Сендай 2015-2030, Парижкото споразумение за климата и
Програмата за устойчиво развитие на ООН до 2030 година „Да преобразим нашия
свят“.
2. Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система
за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и
населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, В сила от
09.03.2012 г., Приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г., Обн. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012 г.,
Изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014 г., Изм. и доп. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019 г.
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3. Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и
разсредоточаване, Обн. - ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., Приета с ПМС № 337 от
20.12.2012 г.
4. Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и
картографиране на рисковете от бедствия, В сила от 02.11.2012 г., Приета с ПМС №
264 от 25.10.2012 г., Обн. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012 г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари
2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г.
5. Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на
критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, В сила от
23.10.2012 г., Приета с ПМС № 256 от 17.10.2012 г., Обн. ДВ. бр.81 от 23 Октомври
2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 26 Февруари 2013 г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016
г.
6. Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и
ограничаване на последствията от тях, В сила от 19.01.2016 г., Приета с ПМС № 2 от
11.01.2016 г., Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари
2018 г.
7. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на
личните предпазни средства, В сила от 21.04.2018 г., Приета с ПМС № 5 от
11.01.2018 г., Обн. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018 г.
8. Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични
инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита, Приета с ПМС
№ 38 от 18.02.2013 г.,Обн. ДВ. бр.19 от 26 Февруари 2013 г.
9. Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и
радиационна авария, В сила от 29.11.2011 г., Приета с ПМС № 313 от 22.11.2011 г.,
Обн. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2011 г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015 г., изм. ДВ.
бр.55 от 7 Юли 2017 г.
10. Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане,
предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита, В сила
от 20.01.2009 г., Приета с ПМС № 3 от 10.01.2009 г., Обн. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009
г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010 г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011 г., изм. ДВ.
бр.16 от 19 Февруари 2013 г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015 г.
12.Правилник за организацията и дейността на междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет, В сила от
13.04.2010 г., приет с ПМС № 58 от 06.04.2010 г.,обн. дв. бр.28 от 13 април 2010 г.,
изм. дв. бр.7 от 21 януари 2011г., изм. и доп. дв. бр.32 от 24 април 2012 г., изм. и
доп. дв. бр.75 от 2 октомври 2012 г., изм. дв. бр.62 от 12 юли 2013 г., изм. и доп.
дв. бр.25 от 18 март 2014 г., изм. дв. бр.60 от 22 юли 2014 г., изм. и доп. дв. бр.102
от 12 декември 2014 г., изм. дв. бр.8 от 30 януари 2015 г., изм. и доп. дв. бр.22 от
22 март 2016 г., изм. ДВ. бр.40 от 27 май 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 2 декември
2016 г.
13. Инструкция № 8121з-915 за условията и реда за осъществяване на
оперативна защита при наводнения, Обн. в ДВ 101 от 09.12.2014 г.
14. Инструкция № 8121з-914 от 01 декември 2014 г. за условията и реда за
осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи.
15. Инструкция № 8121з-955 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за
осъществяване на операции по издирване и спасяване.
16. Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за
осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за
пожарна безопасност и защита на населението в министерството на вътрешните
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работи, в сила от 25.01.2019 г., издадена от министъра на вътрешните работи. Обн.
ДВ. бр.8 от 25 януари 2019 г.
17. Инструкция № 2 от 5 Юли 2004 г. за подготовката и обучението на децата,
педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за
безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.
18. Инструкция № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за
осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари,
бедствия и извънредни ситуации.
1.1.13.
Нормативни актове касаещи защитата при бедствия в община
Добричка
1. Заповед №РкД-20-109/02.09.2016 г. на Областния управител на област
Добрич, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл.
64а, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за защита при бедствия, с цел подобряване на
координацията и взаимодействието между организациите и ведомствата на
територията на област Добрич за създаване на „Областен съвет за намаляване на
риска от бедствия“.
2. Заповед № РкД-20-140/05.10.2018 г. на Областния управител на област
Добрич, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл.
64а, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за защита при бедствия, с цел подобряване на
координацията и взаимодействието между организациите и ведомствата на
територията на област Добрич за актуализиране състава на „Областния съвет за
намаляване на риска от бедствия“.
3. Заповед № РД-11-10-08/12.01.2019 г. на Областния управител на област
Добрич, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, т. 9 от Закона за администрацията
във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 1 и т. 10 от Закона за защита при бедствия и съгласно
необходимостта от подготовка на областта за работа през 2019 г. за сформиране
„Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия“.
4. Заповед № ОКД-14-02-3/29.10.2019г. на Областния управител на област
Добрич, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, т. 9 от Закона за администрацията
във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 1 и т. 10 от Закона за защита при бедствия и съгласно
необходимостта от подготовка на областта за работа през 2019 г. за актуализиране
на „Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия“.
5. Заповед № 33 на кмета на община Добричка, за създаването на Общинския
щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия от 14.01.2020 година.
6. Заповед № 104 на кмета на община Добричка, за създаването на Общинския
съвет за намаляване на риска от бедствия от 03.02.2020 година.
7. Заповед № 195 на кмета на община Добричка, за определяне на
отговорниците по населени места за работа при тежки зимни условия и при
бедствия от 04.03.2020 г.
1.2. Събиране на информация и анализ на наличните документи, свързани със
защитата на населението в Р. РУМЪНИЯ
1.2.1. Относно извънредните ситуации
1. Извънредната наредба на правителството № 21/2004 на Националната
система за управление на извънредните ситуации, одобрен с изменения и
изпълнения на Закон № 15/2005.
2. Решение на правителството на Румъния № 1491/09.09.2004 г. за
одобряване на рамков регламент относно организационната структура,
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задълженията, функционирането и оборудването на работните комисии и
центровете за извънредни ситуации.
3. Правителствена наредба № 2288/2004 г. за одобряване на разпределението
на основните функции за подкрепа, осигурени от министерствата, другите
централни държавни органи и неправителствени организации в областта на
превенцията и управлението на извънредни ситуации.
4. Закон № 481/2004 за гражданска защита, с последващи изменения и
допълнения. Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи №
1259 от 10 април 2006 г. за одобряване на норми за организиране и обезпечаване
на дейността за предупреждение и оповестяване в ситуации на гражданската
защита.
5. Правителствена наредба № 642/2005 за одобряване на критериите за
класификация на административно-териториалните единици, обществени
институции и на икономическите субекти от гледна точка на гражданската защита в
зависимост от вида на специфични рискове.
6. Правителствена наредба № 501/2005 за одобряване на критерии за
осигуряването на средства за индивидуална защита на гражданите.
7. Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи № 1184 от
6 април 2006 г. за одобряване на норми за организиране и обезпечаване на
дейността на евакуация при аварийни ситуации.
1.2.2. Относно природните рискове
1. Правителствена наредба № 2288/2004 г. за одобряване на разпределението
на основните функции за подкрепа, осигурени от министерствата, другите
централни държавни органи и неправителствени организации в областта на
превенцията и управлението на извънредни ситуации.
2. Правителствена наредба № 1.85/2005 г. за одобряване на Национална
стратегия за управление на риска при наводнения.
3. Обща заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи и
министъра на околната среда и управление на водите № 638/420/2005 за одобрение
на Наредбата за управление на извънредни ситуации, причинени от наводнения,
опасни метеорологични явления, инциденти в хидротехнически съоръжения и
инцидентни замърсявания.
4. Обща заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи и
министъра на околната среда и управление на водите № 1995/1160/2006 за
одобрение на Наредбата за предотвратяване и управление на извънредни ситуации
при риск от земетресение и/или свлачища.
5. Ръководство на областния управител и кмета за управление на извънредни
ситуации в случай на наводнение.
1.2.3. Относно технологичните рискове
1. Правителствена наредба № 95/2003 г. за контрол на дейности,
представляващи опасност от големи аварии с опасни вещества.
2. Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи №
647/2005 за одобряване на методологични норми за разработване на аварийни
планове при случай на произшествия с опасни вещества.
3. Заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната среда №
142/2004 за одобряване на процедурата за оценка на доклада за сигурност по
отношение на опасните дейности, които причиняват големи аварии с опасни
вещества.
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4. Заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната среда №
1084/2003 относно одобряване на процедурите за оповестяване на дейностите,
свързани с причинени аварии с опасни вещества.
5. Заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната среда №
251/2005 относно организацията и функционирането на рискови щабове по
отношение на контрола на дейностите, представляващи опасност от големи аварии
с опасни вещества.
6. Заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната среда №
1299/2005 г. за одобряване на процедурата за инспекция.
7. Обща заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната
среда № 2/211/118/2004 за одобряване на реда за регулиране и контрол на
транспортирането на отпадъците на румънска територия.
8. Закон № 6/1991 Присъединяване на Румъния към Конвенцията на базата на
контрола на превоза на опасни отпадъци.
1.2.4. Относно ядрени рискове
1. Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи №
684/2005 за одобряване на методически норми за планирането, подготовката и
намесата в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка.
2. Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи №
683/2005 за одобряване на генериране процедури за събиране на данни и
валидиране на отговор по време на радиационна авария.
3. Заповед CNCAN № 242 за одобряване на републиканските норми за
сигурност на планирането, подготовката и намесата в случай на ядрена авария или
радиационна аварийна обстановка.
1.2.5. Относно защитата при пожари
1. Закон № И307/2006 г. за борба срещу пожар, с последващи изменения и
изпълнения.
2. Решение на правителството № 622/2004 г. за създаване на условия за
навлизане на пазара на строителните продукти, с последващи изменения и
изпълнения (транспонира с директивата за строителните продукти 89/106/ЕИО).
3. Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи №
1474/2006 г. за одобряване на регламента по отношение на планирането,
организацията, подготовката и провеждането на дейността по предотвратяване на
аварийни ситуации.
4. Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи №
163/2006 за одобряване на общи норми за борба срещу пожар.
1.3. Ангажименти на Р. Румъния и Р. България по международни споразумения
и хармонизацията на българското със законодателството на ЕС, с акцент
на механизма за Гражданска защита на ЕС и фонд „Солидарност“ за
подпомагане на пострадалите общини
1.3.1. Необходимост от повишаване на способностите на ЕС
Изправени сме пред големи предизвикателства — в рамките на и извън ЕС.
Големи бедствия — природни, причинени от човека или комбинация от двете
— като цунамито в Индийския океан през 2004 г., войната в Ливан през 2006 г.,
епизодичното замърсяване на морските басейни в трети страни или
неотдавнашните горски пожари и наводненията в Европа през лятото на 2007 г.,
доведоха до повече призиви за повишаване на ефективността на съществуващата
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способност на ЕС за отговор при бедствия. В допълнение, броят на бедствията,
свързани с изменението на климата, става все по-голям. Това ще окаже влияние и
на съседните на Съюза държави.
Европейските граждани очакват Съюза да защитава техния живот и
имущество в ЕС, като в същото време осигурява ефективна помощ при бедствия в
други части на света като важен израз на европейска солидарност. Организации,
вариращи от ООН до НПО и партньори на ЕС от трети страни, имат големи очаквания
по отношение на ролята, която ЕС може да има при подпомагането при бедствия.
Европейският парламент, а така също и Европейският съвет от декември 2007 г.,
приканиха Съвета и Комисията да използват по най-добър начин Механизма на
Общността за сътрудничество в областта на гражданската защита, заедно с
Финансовия инструмент за гражданска защита, за да подпомогнат справянето със
сериозни непредвидени ситуации в бъдеще и да засилят още повече
сътрудничеството с и между държавите-членки. Също така, през декември 2007 г.
Европейският парламент и Европейският съвет подписаха Европейски консенсус за
хуманитарната помощ, който представлява цялостна рамка за подобряване на
предоставянето на хуманитарна помощ на равнището на ЕС. В резолюцията си
относно Консенсуса на ЕС за хуманитарната помощ Европейският парламент призова
към сериозен ангажимент на ЕС за адекватно оказване на хуманитарна помощ,
съпроводено с адекватна предвидимост и гъвкавост на финансирането, чрез
адекватни предварителни годишни бюджетни разпоредби.
Предизвикателствата в и извън ЕС често са сходни. Днешните бедствия често
имат трансграничен характер и изискват многостранен и съгласуван отговор. В
същото време границите между вътрешните и външните бедствия непрекъснато се
размиват: цунамито в Индийския океан засегна както европейските туристи, така и
местното население; наводненията и пожарите засегнаха както държавите-членки
на ЕС, така и съседните държави; а епидемиите могат да се разпространяват от
един континент на друг, европейските граждани трябва да бъдат евакуирани от
районите на криза и др. Често същите инструменти – и по-специално средствата за
гражданска защита – се използват от Общността и държавите-членки в отговор на
едни и същи потребности в рамките на Съюза и извън границите на ЕС или като
самостоятелен принос в отговор на бедствие, или като допълнение към
хуманитарната помощ. При всеки отговор на ЕС на дадено бедствие трябва да се
използват най-подходящите налични компоненти въз основа на потребностите. В
допълнение е необходимо да бъдат взети предвид аспекти като бързина,
ефективност и икономическа целесъобразност.
Сложността и обхватът на тези многостранни предизвикателства изискват
цялостен подход от страна на ЕС към съвкупността, състояща се от оценка на риска
от бедствия, предвиждане, превенция, подготовка и намаляване на бедствието
(преди и след бедствието), обединявайки различните политики, инструменти и
служби, с които разполагат Общността и държавите-членки, работейки в екип. Това
спомага за балансиране на националната отговорност и европейската солидарност.
Съществуващите връзки между гражданската защита и политиките за опазване на
околната среда трябва да бъдат засилени, за да се използват максимално
превантивните мерки, включени в законодателството в областта на околната среда,
както и да се гарантира интегриран подход на ЕС за превенция и намаляване на
бедствието. В допълнение, загрижеността за ефективността на разходите и
ограниченията на ресурсите изискват управляван, координиран и интегриран
отговор. Когато предоставя помощ на хора, засегнати от бедствия извън границите
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на ЕС, отговорът му трябва да бъде неделима част от цялостния международен
отговор.
1.3.2. Към по-добър отговор на ЕС при бедствия. Постепенно изграждане на
по-добра координация
В сферата на отговора при бедствия процесите на вземане на решения
варират от една политика или инструмент до друг и така определят дали тези
способности могат да бъдат мобилизирани в или извън ЕС.
Европейската комисия отговаря за широка гама инструменти за отговор,
заедно с механизмите за предупреждение и координация:
 Тя ръководи много системи за бързо предупреждение (Rapid Alert
Systems — RAS), за да осигури незабавен и ефикасен отговор на специфични
бедствия в различните сектори, вариращи от биохимически атаки до заразни
епидемични болести и заразни болести по животните, нефтени разливи или
замърсяване на морските басейни до защита на важна инфраструктура.
 Взема решенията за хуманитарна помощ от страна на Общността (чрез
ГД „Хуманитарна помощ“). Комисията е осигурявала хуманитарна помощ,
подпомагала е и е защитавала жертвите на конфликти или бедствия в трети страни,
а също така е сериозно ангажирана с подготовката за бедствия.
 Тя улеснява и координира използването от държавите-членки на
средствата за гражданска защита чрез Механизма за гражданска защита на
Общността, създаден през 2001 г., за да отговори на бедствията, случващи се в
рамките на и извън ЕС.
 Инструментът за стабилност предвижда „изключителни мерки за
подпомагане“, за да предостави възможност за своевременен отговор при бедствия
в допълнение на политическите кризи.
 Различните географски инструменти за външна помощ също разполагат
с резерви за непредвидени ситуации, които могат да бъдат мобилизирани при някои
обстоятелства и като се следват специфични процедури за вземане на решения за
краткосрочни и средносрочни мерки за отговор при бедствие.
 Останалите инструменти, с които разполагат ЕС и държавите-членки,
включват Европейския фонд за регионално развитие (ERDF), фонда „Солидарност“
на ЕС (EUSF), фондовете, предоставени за развитие на селските райони,
Финансовия инструмент за гражданска защита (CPFI) и програмата „LIFE+“. Фондът
„Солидарност“ на ЕС може да облекчи финансовите тежести на държавите-членки
или страните, участващи в преговори за присъединяване към ЕС, които са засегнати
от големи природни бедствия, чрез рефинансиране на направените от публичните
органи разходи за извънредни операции. Европейският фонд за регионално
развитие може да съфинансира подготовката и прилагането на мерките за
превенция и справяне с природните рискове, както и мерките за реконструкция
след природните бедствия. Фондовете за развитие на селските райони,
Финансовият инструмент за гражданска защита и програмата „LIFE+“ могат да се
използват от държавите-членки за финансиране на мерките за превенция на
бедствия.
 През юни 2006 г. Комисията разработи механизъм за вътрешна
координация (познат под името „ARGUS“), който да ѝ помогне за ефективен
отговор на многостранни бедствия и кризи от нейната компетенция, а така също да
ѝ даде възможност за активен принос в рамките на Договореностите на ЕС за
координиране на криза (CCA).
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 Платформата за управление на кризи, разработена от ГД „Външни
отношения“, създадена след цунамито през 2004 г., спомага за политическата
координация между Комисията и държавите-членки по време на външни кризи.
Тясното сътрудничество и координацията с Председателството на Съвета,
държавите-членки и Генералния секретариат на Съвета, и по-специално относно
консулското сътрудничество, използването на военните средства и способностите
на държавите-членки на ЕС за отговор на бедствия трябва винаги да бъдат
гарантирани. Председателството отговаря за (1) оценка на това дали операция на
ЕС по гражданска защита извън ЕС попада или не попада в рамките на разпоредбите
за управление на криза, които са част от договорите, преди да е активиран
механизмът от Комисията, и (2) осигуряване на политическа координация на
европейските операции за гражданска защита в трети страни.
Неотдавна бяха направени усилия за подобряване на координацията на
инструментите за отговор при бедствие:
• Вследствие на предложение на Комисията, представено през 2005 г.,
и на доклада на Мишел Барние от май 2006 г. за създаване на Европейски сили за
гражданска защита, Съветът прие преработена законодателна рамка, възлагаща
нови задачи на Комисията в областта на гражданската защита. В допълнение,
Комисията направи преглед на своите механизми за вътрешна координация.
• Европейският консенсус за хуманитарната помощ, приет от държавитечленки, Европейския парламент и Комисията през декември 2007 г., е първият
документ, който съдържа ясна декларация на ЕС за общите цели и принципи, които
са в основата на хуманитарната помощ на ЕС. Той подчертава необходимостта от
засилване на координацията между отговорите на Общността и държавите-членки
на големи бедствия и в областта на политиките за хуманитарна помощ.
• Делегациите на ЕС в трети страни са се реорганизирали, за да могат
да вземат пълно участие в случай на бедствия. Например, като пилотна фаза, шест
делегации ще се специализират в отговор на бедствия, а всяка от 130-те делегации
по света има „кореспондент за случаи на криза“, който да осъществява контакт на
местно ниво при бедствия и политически кризи с централата на Комисията,
съседните делегации на ЕС и партньорите на място.
• През 2007 г. Комисията прие План за действие за консулска защита,
целящ прилагане на практика на принципа от член 20 от Договора за създаване на
ЕО, според който всеки гражданин на Съюза, намиращ се на територията на трета
страна, където държавата-членка, чийто гражданин е той, няма представителство,
има право на защита от дипломатическите или консулските и представителства на
всяка от държавите-членки при същите условия като гражданите на тази държава.
Този план предлага серия от действия за повишаване на осведомеността,
разширяване на обхвата на консулската защита и засилване на консулското
сътрудничество между държавите-членки.
• Комисията работи за повишаване на ролята си в процеса на
сътрудничество с държавите-членки, ООН и другите международни участници
(напр. чрез разработването на методологии за Оценка на щетите и потребностите
след криза (PDNA) за сценарии за преодоляване на бедствия) и като предоставя
подкрепа за способността за отговор на основни хуманитарни организации, като
ООН и Червения кръст, за смяна на местоположението на стоки за хуманитарно
подпомагане, които могат да бъдат бързо и икономически целесъобразно
използвани в случай на бедствия.
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Все още съществува необходимост от по-добро съгласуване, ефективност и
видимост за постигане на целта за по-интегрирана способност на ЕС за отговор при
бедствия:
• Комисията е ангажирана с повишаване на ефективността на своята
дейност в сътрудничество с държавите-членки, международните, националните и
местните участници, и по-специално чрез обединяване и по-добра координация на
подготовката, оценка на потребностите.
• По-специално за природни бедствия от по-голям мащаб,
„хоризонталната“ координация между Комисията, Председателството на Съвета,
държавите-членки и Върховния представител/Генералния секретар би могла да
бъде още по-оптимизирана както в Брюксел, така и на място, за кризи, включващи
едновременно инструменти на Общността и инструменти на ОВППС. Биха могли да
се направят подобрения в обмена на фактологичната информация в реално време
и в аналитичните доклади на всички етапи (планиране, координиране на намесите
и обмен на най-добри практики, подкрепени със съответната техническа
инфраструктура), както и би могло да се включи създаване на съвместни екипи за
планиране и на съвместни оперативни екипи там, където е осъществимо.
Необходимо е предварително да се определят различни и по-многостранни
сценарии, така че да могат да се разработят постоянни оперативни процедури за
всяка основна категория бедствия и за всеки географски район, като по този начин
се насърчи действителното планиране за извънредни ситуации на равнището на ЕС.
По-доброто планиране за извънредни ситуации ще улесни бързата намеса, като в
същото време ще даде възможност за извършване на корекции по време на
интензивната фаза на бедствието.
• Необходимо е съществуващите ресурси да бъдат обединени поефективно между инструментите на равнището на ЕС и инструментите на
държавите-членки, както и между ЕС/инструменти на Общността. Съществува
необходимост от подобряване на „вертикалната“ координация между ЕС и
държавите-членки. Тази координация трябва да бъде оптимизирана, тъй като
различията в съответните мандати на различните държави-членки и хуманитарните
служби/агенции влияят на отговора на Комисията.
1.3.3. Засилване на Механизма за гражданска защита на Общността
В сферата на гражданската защита Комисията предлага повишаване на
способността на ЕС и на Комисията чрез следните мерки:
 Изграждане на Център за мониторинг и информация, който да служи за
оперативен център за европейска намеса за гражданска защита.
Това налага качествена промяна от споделяне на информация/реагиране на
непредвидени
ситуации
към
проактивно
предвиждане/мониторинг
на
непредвидените ситуации в реално време и оперативен ангажимент/координация.
Това включва системи за ранно оповестяване, изготвяне на оценки на
потребностите, определяне на съответстващите ресурси и предоставяне на
технически съвет на държавите-членки относно ресурсите за отговор; разработване
на сценарии, на стандартни оперативни процедури и на оценки въз основа на
извлечените поуки; прилагане на компетенциите на Комисията за обединяване на
наличния транспорт и осигуряване на съвместно финансиране за транспорта;
увеличаване на дейностите за подготовка и практическо проиграване за държавитечленки и другите експерти; и подпомагане на държавите-членки за създаване на
общи ресурси. Това включва също така използване на способности за мониторинг
като разработените в рамките на инициативата за Глобален мониторинг на околната
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среда и сигурност (GMES) или средства като европейската спътникова система за
навигация „Галилео“.
 Повишаване на европейската способност за отговор за гражданска
защита.
След бедствията, които сполетяха държавите-членки през лятото на 2007 г.,
Европейският парламент призова към създаване на европейски сили за гражданска
защита, а Съветът възложи на Комисията да направи предложения за отговор при
бедствия. С изключение на замърсяване на морските басейни, където Европейската
агенция за морска безопасност държи кораби на ЕС на разположение в отговор на
замърсяване за допълване на националните ресурси по искане на засегнатите
държави, отговорът на други видове бедствия като наводнения и горски пожари,
които са най-честите бедствия, сполетяващи държавите-членки, понастоящем
може да бъде осигурен единствено от националните ресурси. Трябва да се посочат
пропуските по отношение на ресурсите за отговор, както и да се оценят вариантите
за тяхното преодоляване, включително разработване на резервни ресурси, които да
са на разположение за европейските операции в областта на гражданската защита.
Те биха могли да се опират на два основни компонента – модули в режим на
готовност и допълнителни европейски ресурси, като в същото време се избегне
дублирането със съществуващите способности за отговор. Средствата, осигурени
под формата на пилотен проект и подготвително действие от Европейския
парламент в бюджета за 2008 г., ще се използват за тестване на такива
договорености.
1.3.4. Увеличаване на европейската хуманитарна помощ
Европейският консенсус за хуманитарната помощ е цялостна рамка за
увеличаване на доставката на хуманитарна помощ.
В сферата на хуманитарната помощ, Комисията предлага повишаване на
способността на ЕС и на Комисията чрез следните мерки:
Консенсусът предвижда inter alia определяне на съществуващите пропуски
относно доставката на равнището на ЕС и на международно равнище, чрез
изследване, което представя „карта“ на състоянието на логистичната способност,
включително складовите наличности, снабдяването и транспорта до района на
крайно предназначение на хуманитарните стоки с цел определяне на потенциалните
пропуски за отговор. Като втори етап е необходимо да се предприеме инициатива
за преодоляване на потенциалните пропуски. Изследването ще служи за
предоставяне на ясни насоки относно това кое от различните налични средства е
най-добре позиционирано, най-подходящо и икономически най-целесъобразно и
следователно трябва да бъде използвано в даден контекст.
По-нататъшно повишаване на способността за бърза оценка и отговор на
място чрез местните офиси на ГД „Хуманитарна помощ“ (ECHO) и местните
експерти. Шестте регионални офиса на ГД „Хуманитарна помощ“ се попълват
постепенно с персонал от многосекторни екипи от експерти, които може да бъдат
развърнати незабавно в случай на внезапно връхлетели бедствия. С тази
„способност за реагиране“ може да се направи бърза оценка на място на
потребностите, за да се насочи хуманитарната помощ на донорите и да се
допринесе за ранна координация на място между различните представени
организации за подпомагане.
Предвид нарастващото разнообразие на участниците в глобалния отговор при
криза и предвид осигуряването на възможност за използване на всички налични
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инструменти за отговор при бедствия в трети страни, Комисията ще започне диалог
с тези участници относно принципите на хуманитарната помощ.
Повишавайки глобалната способност за отговор, комисията ще продължи
подкрепата си за способността за отговор на основни хуманитарни организации като
ООН и Червения кръст за тяхното препозициониране на стоки за хуманитарно
подпомагане, които могат да бъдат използвани бързо и икономически
целесъобразно в случай на бедствия.
Други инициативи включват разработване на местни способности за отговор
при хуманитарни кризи; подкрепа за реформата, предприета под ръководството на
ООН, и разработване и разпространение на международното хуманитарно право
(IHL), както и на хуманитарните принципи, сред институциите на ЕС и другите
участници.
1.3.5. Изграждане на способност в рамките на политиките и
инструментите на Общността
В допълнение към укрепването на Механизма на Общността за гражданската
защита и прилагането на Европейския консенсус за хуманитарната помощ може да
се разглежда допълнителен пакет от мерки:
 Създаване на европейска мрежа за подготовка за отговор при бедствия.
Високите стандарти за подготовка, изискването за самодостатъчност и
оперативна съвместимост изискват повишаване на подготовката на европейско
равнище. Това може да се осъществи най-добре чрез структурирана мрежа,
изградена на опита на държавите-членки и научните знания, придобити на
национално и европейско равнище по пътя на изследователските проекти по
Рамковата програма, третиращи въпросите, свързани с природни бедствия и
катастрофи. Една мрежа за подготовка за отговор при бедствие би могла да свърже
съществуващите центрове на компетенция в държавите-членки и да предложи
широк спектър от дейности, включващи курсове за подготовка, практически
проигравания и обмяна на експерти. Мрежата за подготовка би могла да разработи
одобрена програма, която да се предостави чрез мрежа от избрани центрове на
компетенция, да определи стандарти за качество и да проучи общите моменти в
рамките на различните програми за подготовка. По-специално, прилагайки
принципа на допълняемост на областта на гражданската защита и областта на
хуманитарната помощ, мрежата за подготовка би могла също така да развие
експертния потенциал в сектори като логистика, комуникация при кризи,
снабдяване с вода, с храна, здравеопазване, обществено здраве, закрила и
подслон, опирайки се на наличната способност чрез Мрежата за хуманитарно
подпомагане (NOHA), академичните хуманитарни програми в държавите-членки и
опирайки се на друг опит с мрежи за подготовка като Европейската група за
подготовка (EGT).
 Подобрени мерки за подготовка за бедствия, системи за ранно
оповестяване и използване на единен европейски номер за спешни повиквания
„112“.
Комисията подготвя инициативи за превенция на бедствия както в рамките на
ЕС, така и в трети страни. За повечето от големите природни катастрофи в Европа
съществуват системи за ранно оповестяване, но липсата на системи от този вид за
цунами в Средиземноморието е значителен пропуск. Системите за ранно
оповестяване могат да ползват и наличната информация, предоставена от
гражданите чрез системата за спешни повиквания, именно чрез единния
европейски номер за спешни повиквания „112“. В допълнение, европейският обмен
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на опит за организиране и осигуряване на отговор при непредвидени ситуации ще
спомогне за подобряване на управлението на системата за спешни повиквания на
телефон 112. Липсата на общи сигнали и протоколи за предупреждение също е
основна грижа с оглед на нарастващата мобилност на гражданите в рамките на
Европа и трети страни. Увеличаването на използването на широколентовите и
мобилните комуникации за услуги, свързани с обществена защита и подпомагане
при бедствия, както и възможността за оперативна съвместимост в рамките на ЕС,
също трябва да се имат предвид.
 Подготовка за бедствия в трети страни.
Повечето природни бедствия не пораждат необходимост от международен
отговор при бедствия. Когато бъде иницииран международен отговор, често пъти
той отнема 12-72 часа преди външното подпомагане да достигне обекта на
бедствие. По тези причини е важно да има на място активно експертно присъствие,
което да гарантира, че уязвимите общности и местните власти в застрашените от
бедствия държави имат способност за осигуряване на незабавен отговор.
Подготовката за бедствия е от изключително значение, тъй като изменението на
климата ще продължи да влияе на времевите модели и ще продължи да води до
увеличаване на броя на природните бедствия – и по-специално онези бедствия,
които се разразяват неочаквано и засягат уязвимото население. Комисията ще
предложи Стратегия на ЕС за намаляване на риска от бедствия в развиващите се
страни, която, inter alia, ще осигури стратегическа рамка за постепенно повишаване
на подкрепата за създаване на способности за подготовка за бедствия в трети
страни, изправени пред високи нива на риск. Трябва да се търсят по-тесни
отношения със страните-кандидатки, потенциалните страни-кандидатки и страните,
обхванати от Европейската политика за добросъседство.
1.3.6. План за действие
В съответствие със стъпките, посочени по-горе, които възнамерява да
предприеме, Комисията предлага до края на 2008 г. да бъдат разгледани и/или
приложени следните действия (освен ако не е посочено друго):
Към по-добро междуинституционално сътрудничество.
Предлага се Комисията, Съветът и държавите-членки, в рамките на техните
съответни компетенции, да:
 определят многостранни сценарии за операции за подпомагане при
бедствия в и извън ЕС за всяка основна категория бедствия и за всеки основен
географски район;
 стартират изследване за глобална логистична способност за отговор при
бедствия, гарантираща тясна връзка със съответната дейност в областта на
международната хуманитарна помощ и с определянето на пропуски в рамките на
ресурсите за отговор при бедствие в областта на европейската гражданска защита.
При необходимост ще се положат усилия за обхващане на съществуващите
пропуски, така че да се достигне до протоколи за планиране на извънредни
ситуации на равнището на ЕС, като се използват най-подходящите инструменти,
както и за установяване на стандартни оперативни процедури за отговор на
Комисията при бедствия в и извън ЕС. Този вид по-добро планиране ще улесни
бързата намеса, като в същото време ще даде възможност за извършване на
корекции по време на интензивната фаза на непредвидената ситуация;
 осигурят тясна връзка между картирането на логистичната способност,
което е в процес на осъществяване в областта на международната хуманитарна
помощ, и процеса на определяне на пропуски в рамките на ресурсите за отговор
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при бедствия, който предстои да бъде стартиран в областта на европейската
гражданска защита. Където е необходимо ще се направят усилия, за да се обхванат
съществуващите пропуски;
 където е необходимо да развърнат съвместни екипи за планиране и
съвместни оперативни екипи за справяне с конкретните бедствия, включващи както
инструменти на Общността, така и действия на Съвета, и които ще се опират за
фазата на оценка на съвместна методология на ЕС, ООН и Световната банка за
оценка на потребностите след бедствието;
 разработват възможности за обмен на фактологична информация и
аналитични доклади (които трябва да бъдат подкрепени от съответната техническа
инфраструктура) и средства за запознаване с обстановката;
 продължават инвестициите в научноизследователски и пилотни проекти
в областта на информационните и комуникационните технологии за
усъвършенстване на системите за отговор и оповестяване на бедствия и
непредвидени ситуации.
Европейската способност за хуманитарна помощ трябва да бъде
повишена.
За тази цел Комисията ще:
 стартира изследване, което представя „карта“ на състоянието на
логистичната способност, включително на складовите наличности, на снабдяването
и транспорта до района на крайно предназначение на хуманитарните стоки, с цел
определяне на потенциалните пропуски за отговор. Като втори етап е необходимо
да бъдат предприети инициативи за преодоляване на потенциалните пропуски;
 осигури цялостна програма за изграждане на способност с цел
продължаване на разработването на способности в режим на изчакване както за
ООН, така и за Червения кръст;
 приложи незабавно призива от Консенсуса за по-добра оперативна
координация на хуманитарната помощ на ЕС, например чрез своевременно
разпространение на докладите на ГД „Хуманитарна помощ“ за състоянието,
изготвени от експертите на място до координационните центрове в държавитечленки на ЕС, както в столиците, така и на място;
 доразработи, заедно с участниците в разработването, стратегическата
рамка за инициативи за подготовка за бедствия, насочена към повишаване на
местните способности в застрашените от бедствия държави.
Европейската гражданска защита трябва да бъде подобрена.
За тази цел Комисията ще:
 трансформира Центъра за мониторинг и информация в Оперативен
център за европейска намеса за гражданска защита;
 определи пропуските в ресурсите за отговор при бедствия и когато
бъдат установени пропуски, ще представя предложения за повишаване на
европейската способност за отговор за гражданска защита въз основа на два
компонента:
 доброволно обединяване на основните модули за гражданска защита,
които са в режим на изчакване, за да са на разположение за
развръщане по всяко време;
 допълнителни резервни способности, предназначени да допълнят
националния отговор при големи бедствия, като горски пожари и
наводнения.
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Повишаване на способността в рамките на политиките и инструментите
на Общността.
За тази цел Комисията ще:
 представи предложения за създаване на Европейска мрежа за
подготовка за отговор при бедствия, изградена въз основа на опита, придобит чрез
Механизма за гражданска защита на Общността и въз основа на обединяването на
съществуващите инициативи за подготовка;
 финализира предложенията за европейски интегриран подход за
превенция на природни бедствия и за стратегия на ЕС за намаляване на риска от
бедствия в развиващите се страни;
 подпомага държавите-членки да разработят общи сигнали за ранно
оповестяване. По-специално, Комисията насърчава държавите-членки да увеличат
усилията си за създаване на система за ранно оповестяване на цунами;
 увеличи предоставената информация в подкрепа на етапите на
подготовка, ранно оповестяване, реагиране и възстановяване при бедствие,
включително чрез инициативата за Глобален мониторинг на околната среда и
сигурността (GMES);
 разглежда възможността за запазване на определена широчина на
честотната лента за комуникации при непредвидени ситуации.
Подходящи институционални участници.
А) Р. РУМЪНИЯ:
 Правителството на Румъния;
 Министерството на националната отбрана;
 Министерството на вътрешните работи – чрез Инспектората за
извънредни ситуации – на окръг Кълъраш;
 Главната инспекция за извънредни ситуации;
 Министерството на околната среда и водите - MMGA;
 Националната администрация „Apele Române“- ANAR;
 Националният институт по хидрология и управление на водите - INHGA;
 Националната метеорологична администрация - ANM;
 Окръжните съвети, местните общински съвети, градовете, селата и
местните съвети;
 Групата за техническа поддръжка в рамките на окръжния комитет;
 Оперативният център на Окръжния инспекторат за извънредни
ситуации;
 Префектурата – окръг Кълъраш;
 Окръжният инспекторат за извънредни ситуации – на окръг Кълъраш;
 Системата за управление на водите – на окръг Кълъраш.
Б) Р. БЪЛГАРИЯ:
 Правителството на България;
 Министерството на вътрешните работи – Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“;
 Регионалните дирекции на Министерството на вътрешните работи;
 Червеният кръст в България;
 Центровете за спешна медицинска помощ;
 Нестопанските организации;
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 Доброволческите формирования.
1.4. Използвани документи
1. Закон за защита при бедствия.
2. Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.
3. Национален план за защита при бедствия – 2010 г.
4. Указания за разработването и готовността за изпълнението на плановете за
защита при бедствия – издадени от Съвета за намаляване на риска от бедствия към
Министерския съвет.
5. БДС ISO 31000: „Управление на риска – принципи и указания“.
6. БДС ISO 31010: „Управление на риска – методи за оценяване на риска“.
7. Статистическа информация от НСИ.
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Глава 2: Анализ и оценка на рисковете от пожари, наводнения, снегонавяване,
земетресения и други природни бедствия, както и производствени аварии, вкл.
радиационно изтичане, които могат да засегнат териториите на община
Добричка и окръг Кълъраш. Прогнозиране на последиците от пожари,
наводнения, снегонавяване, земетресения и други природни бедствия, както и
производствени аварии (вкл. с радиационно изтичане) върху населението,
икономиката и околната среда. Категоризация на потенциалните зони с
опасност от природни бедствия и производствени аварии (вкл. радиационно
изтичане), степени на уязвимост на критичната инфраструктура.
2.1. Идентификация на възможните рискове, описание, класификация
Съвременното общество се сблъсква постоянно с изключително разнообразие
от рискове: природни рискове, професионални рискове, рискове, които влияят на
здравето, рискове, които влошават околната среда и имат отрицателни последици
за бъдещите поколения и др., чието въздействие е непрекъснато.
Едно от многото определения, дадени на риска, показва, че това е заплаха,
възможност за предизвикване на събитие, което ще причини щети,
характеризиращо се, от една страна, посредством тежестта на последиците,
които произтичат от него, а от друга – чрез вероятността за настъпването му.
Трудно е да се определи степента на дадена заплаха, тъй като един и същ
риск може да причини значително различни ефекти, в зависимост от условията, при
които той възниква.
Анализът на риска предлага отговор на въпроса „Какво може да се случи в
определен контекст?“. Рискът може да бъде оценен като функция на
вероятността от причиняване на щети и вероятните последици, разбирани като
мярка за размера от природната „заплаха“. Следователно анализът на риска
представлява една опорна точка в процеса на вземане на решения когато става дума
за предприемането на конкретни мерки, които трябва да доведат до ограничаване
и смекчаване на риска (управление на риска). Понятието риск се състои от три
елемента, те се отнасят до анализ на риска, оценка на риска и управление на риска.
 Анализът на риска представлява систематичен подход за
характеризиране и, ако е възможно, количествено определяне на риска, от гледна
точка на вероятността за настъпването му и размера на неговите последици.
 Оценката на риска представлява по-късен етап, при който се решава
значимостта на приемливите рискове, като това се извършва от административните
фактори въз основа на сравняването на предимствата и недостатъците, свързани с
възможното събитие.
 Управлението на риска се отнася до прилагането на мерки и методи,
за достигане на предложеното ниво на безопасност и защита в контекста на
адаптирането към промените в околната среда.
Следователно, основата на ръководенето на управлението на природните
рискове (тук се включват всички области от превенцията до управлението на
щетите) се състои в изготвянето на анализ на риска, който да е колкото се може поясен, всеобхватен и подробен по отношение на управлението на рисковете от
пожари, наводнения, снегонавявания, земетресения и други природни
бедствия, както и производствени аварии, вкл. радиационно изтичане,
които могат да засегнат териториите на община Добричка и окръг
Кълъраш.
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Възможно е рисковете да бъдат намалени чрез практически комбинации от
мерки, съгласувани с мащаба на бедствието и степента на излагане и уязвимост на
териториалната общност.
Необходимо е ясно разбиране на съществуващите и потенциалните рискове пожари, наводнения, снегонавявания, земетресения и други природни бедствия,
както и производствени аварии, вкл. радиационно изтичане, които могат да
засегнат териториите на община Добричка и окръг Кълъраш, за да бъдат установени
превантивни мерки за тяхното намаляване, отнасящи се до подхода за управление
на извънредни ситуации.
Местните жители/доброволци могат да бъдат мобилизирани за превантивни
мерки и да съставят капацитета за отговор на общността, ако рисковете, с които те
биха се сблъскали, са напълно оценени.
Целта на специализираното проучване в областта на управлението на
извънредните ситуации в българо-румънския трансграничен регион /БРТР/ е да се
даде възможност на властите и другите вземащи решения фактори да направят найдобрия възможен избор по отношение на:
 оценката и превенцията на риска;
 разполагането и големината на единиците за отговор при извънредни
ситуации;
 създаването на концепция, изработката на планове за интервенция при
извънредни ситуации, изработването на планове за сътрудничество за
отговор при кризисни ситуации;
 разпределението на необходимите ресурси (сили и средства за
интервенция).
Задачите на специализираното изследване са:
 създаване на единна рамка за действия по предотвратяването и
управлението на рисковете, произтичащи от извънредните ситуации;
 разполагане и големина на единиците за отговор при извънредни
ситуации;
 създаване на концепция, изработка на планове за интервенция и
сътрудничество при извънредни ситуации;
 разпределение на необходимите ресурси (сили и средства за
интервенция);
 психологическа помощ на хора/семейства от общността.
Не съществуват универсални решения, които да улесняват участието на
всички вземащи решения фактори и на гражданското общество, когато става дума
за вземане на решения относно управлението на кризисни ситуации.
От решаващо значение е да бъдат възприети практики, подходящи за
обстоятелствата в даден социално-икономически контекст.
През повечето време ние не се замисляме за пожари, наводнения,
снегонавявания, земетресения и други природни бедствия, както и производствени
аварии, вкл. радиационно изтичане, които могат да засегнат териториите на община
Добричка и окръг Кълъраш, защото това са събития със сериозни и нежелани
последици. Днес ние живеем в свят, в който благополучието, безопасността и дори
животът ни понякога са застрашени или поставени на изпитание от подобен вид
събития, които не винаги можем да предвидим и които, въпреки еволюцията на
науката и технологиите, можем само от части да контролираме.
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Общото между тези събития и това, което знаем със сигурност, е, че
независимо от това кога и къде се случват, те засягат, в различна продължителност
и време, емоционалния баланс на всички засегнати.
Страх, гняв, срам, безсилие, болка, дълбока загриженост, ужас са само някои
от възможните емоции, които хората, преживяли през подобни събития, изпитват,
като често те не могат да се справят сами с тези чувства.
За да може възстановяването от такова травматично събитие да се случи при
най-добрите условия, психологическата помощ, която хората получават, трябва да
бъде научно обоснована, тоест такава, която да се позовава на методи, доказали
своята валидност и ефективност в рамките на действията за ефективна подкрепа
на пострадалите или оцелелите при бедствия.
2.2. Оценка на риска
2.2.1. Понятие за риск
На практика се използват различни дефиниции за риск, извлечени от
международната литература. Сравненията показват, че различните дефиниции в
крайна сметка имат един и същ смисъл. Те само добавят елементи към понятието
риск.
Двете основни дефиниции са:
Риск = вероятност X въздействие
Риск = опасност Х уязвимост
Важно е да се прави разлика между английските термини за риск (risk) и
опасност (hazard), които в някои езици се превеждат с една и съща дума.
Ако се вземе предвид второто определение, разликата между риск и
опасност е в уязвимостта на потърпевшите: потенциалната опасност включва само
(вероятния) негативен ефект от даден инцидент (бедствие или криза). Степента
на уязвимост на хората и околната среда при такъв ефект определя дали рискът е
значителен.
Нека илюстрираме това: наводнението само по себе си може да бъде
разгледано като опасност. Ако обаче възникне в ненаселен район, без
икономическа и екологична стойност, то тогава казваме, че няма, или има малък
риск.
Уязвимостта е съставно понятие, което включва излагане и податливост.
Нека илюстрираме това: степента, на която сградите са уязвими към наводнения,
зависи както от степента на излагане (каква е височината на водата?), така и от
степента, в която сградите наистина са засегнати от вода (от какъв материал и
колко здраво са построени?).
Разликата в двете дефиниции е в групирането на понятията.
Комбинирането на тези понятия създава следната сложна дефиниция:

Формулите са предназначени да се посочи, че рискът е съставно понятие,
състоящо се от различни компоненти, но резултатите НЕ трябва просто да се
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умножават. Това би накарало политически или административни ръководители да
стигнат до необосновани заключения, че вероятността и въздействието по
дефиниция трябва да се вземат еднакво под внимание. Важно е, че в оценката на
рисковете, както вероятността, така и въздействието се анализират и се
преценяват отделно.
Всяка част от концепцията за риска е необходима за идентифициране
на мерки за намаляване на риска.
Допълнителна причина за отделното анализиране на различните
компоненти на понятието за риск е, че всяка от тях може да доведе до различни
видове мерки за защита. Даден риск може да бъде намален чрез преодоляване
на елементите на възникване, основния ефект, излагане и податливост. За
всеки вид бедствие или криза е подходящо да се отчитат кои са най-определящите
елементи на риска и съответно къде се намират най-големите възможности за
намаляването му.
2.2.2. Намаляване на риска
Какво следва да се разбира под „намаляване на риска (mitigation) чрез
понижаване вероятността и/или въздействието на бедствие и/или
уязвимостта на обществото“. С други думи намаляването на риска включва
всички форми за намаляване на риска за различните елементи на понятието риск.
Разликата между управление на риска и управление на кризи не е абсолютна за
опита на партньорите. Подготвителните мерки за специфични рискове (очакване),
като например териториалното планиране за осигуряване на достъп до услуги за
спешна помощ или възможности за евакуация, могат да бъдат интерпретирани като
мерки с превантивен характер или намаляване на уязвимостта. Важен е изводът, че
ранното включване на рисковете в териториалното устройство и планиране, често
има най-основните възможности за смекчаване на последиците. От друга страна,
успешната стратегия за намаляване на последиците често включва група мерки (не
само териториални/пространствени).
Общото между мерките за управление на риска и управление на кризи е, че
понякога ги наричаме „многослойна безопасност“, термин, който произлиза от
обработващата промишленост. Това понятие се основава на принципа, че има
няколко слоя безопасност около всеки риск. Точното определяне на слоевете
варира според страната и сектора.
Във всички случаи, първичните, вътрешни слоеве се отнасят до управление
на риска - структурното внимание за физическата (без)опасност и превенцията,
намаляването на опасни ситуации, както и минимизиране на въздействието при
действително нарушаване на физическата безопасност. Външните слоеве се
отнасят до реалните последващи спасителни и възстановителни действия.
Обсъждането на структурата на рисковете за безопасността и възможностите
за смекчаване на последиците чрез териториалното планиране изисква системен
подход. Рисковете трябва да бъдат идентифицирани по-рано и ефектите на мерките
за безопасност трябва да бъдат оценени възможно най-скоро. Трябва да се
проследят новите изследвания и да се използват възможностите за подобряване на
безопасността, когато има такива. Процесът на смекчаване на рисковете започва с
тяхното осъзнаване.
2.2.3. Структура и съдържание на процесът по оценка на риска
Стъпките, които следват всички при оценка на риска, се основават на едни и
същи основни принципи. Логично е, терминологията и дефинициите да се
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различават във всеки език, но партньорите постигнаха съгласие, че съществуват 3
фази при оценката на риска, както е и в международната литература:
 Идентифициране на риска (Risk identifica-tion)
 Анализ на риска (Risk analysis)
 Преценяване на риска (Risk evaluation)
Първа фаза–идентификация на риска
Като се вземе предвид дефиницията за риск, терминът идентифициране на
риска е за предпочитане пред по-популярния идентифициране на опасност.
Идентифицирането на риска изисква едновременно идентифициране на причините
(източниците на риска) и потърпевшите (уязвимите). Комбинацията и на двете дава
възможността да се вникне в пространственото разпределение на риска или с други
думи да се установят високорискови места и ситуации. Ето защо идентифицирането
на риска се определя като „процесът по откриване, идентифициране и описване на
съществуващи или потенциални рискови ситуации.“
Очевидно първият възникнал въпрос е - кои рискове СА и кои НЕ СА
включени? Отговорът може да бъде различен за различните страни и общини, а
също така и да зависи от действителната цел на оценката на риска. В много страничленки на ЕС националното законодателство дефинира за кои видове риск
местните власти, носят отговорност. Понякога това е уточнено в подробни
указания за видовете рискови обекти и уязвимости, към които местните власти
трябва да отнесат даден риск, например с оценка на въздействието върху околната
среда. В други случаи националните правителства разпореждат на местните власти
да направят оценка на определена група рискове, които могат да бъдат различни
всяка година.
Идентифицирането на риска е продължителен процес, насочен не само към
съществуващите в момента високорискови ситуации. Рисковете се изменят
непрекъснато. Икономическото развитие може да доведе до нови високорискови
човешки дейности. Периодичните промени в земеползването /териториалноустройствените и градоустройствени мерки и решения/ могат да приближат
уязвимите обекти до източниците на рискове, но също така могат да предложат
възможности за намаляване на риска. Честотата и силата на природните бедствия
се развиват с времето. Ето защо в бъдещите планове за развитие трябва да се отчита
идентифицирането на риска. Това може да включва както териториалното развитие
на нови жилищни и индустриални зони, така и технологичното развитие, и
промените в обществото, които могат да поставят нови предизвикателства. За
пример можем да дадем въздействието на промените в климата върху рискове, като
наводнения и екстремни климатични условия, въздействието на новите социални и
медийни технологии върху скоростта, с която общественото недоволство може да
се разпространи или въздействието на водородните автомобили върху рисковите
зони около бензиностанциите например.
В допълнение към казаното, важно е също така да се отчитат в регистъра и
минали рискове. Инциденти, които са се случили, или са били избегнати, могат да
допринесат за анализиране на историческата повторяемост на някои видове
бедствия и кризи и за реалната сила от ефекта им. Историческите изследвания
могат да ни помогнат да направим оценка на риска в настоящето и да ни разкрият
пропуски при идентифицирането на риск.
Съществена част от идентифицирането на риска, е представянето му с
неговата географска компонента на т.н. карта с рисковете.
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Въз основа на практическия опит на партньорите могат да бъдат дадени
различни съвети.
Когато се създава картата с рисковете, следва да се помисли внимателно за
потенциала й за многократно използване. Търсенето определя предлагането: карта
на риска, която е проектирана за определено приложение, на практика може да
представя допълнителни нужди. Те може да не бъдат удовлетворени винаги лесно,
ако не са взети предварително под внимание.
Широко разпространени примери за използване картографирането на
риска са:
 като средство за планиране и определяне на политиката по намаляване
на риска;
 като средство за комуникация с гражданите за риска;
 като средство за лицензиране на високорискови дейности;
 като оперативно средство за кризисните комисии при определяне на
мястото и (възможните) ефекти от инциденти;
 като оперативно средство за автомобили на „Бърза помощ“.
Различните видове приложения създават различни търсения за качеството и
достъпността на картата с рисковете.
Многократното използване ще доведе най-вече до по-добро качество на
картата, но това не винаги е желателно и възможно да се постигне. Ето защо следва
да се помисли внимателно при поставянето на целите на дадена карта с рискове.
Изискванията за многократна употреба трябва да се вземат предвид, както и
обхвата на включените рискове: какви видове бедствия или кризи (първоначално)
са взети или не са взети под внимание. Шансът за успешен проект е най-голям,
когато целите са реалистични. Добре е да се започне само с няколко риска и
няколко слоя на картата и да не се разширява, докато не изпълнят първоначалните
стъпки.
Необходимо е тези, които разполагат с информацията, да актуализират
динамично данните. За всички видове употреба на картите трябва да се гарантира
актуализиране на основната информация. Една карта на рисковете трябва винаги
да е актуална. Набавянето на информация директно от първоизточника е найдобрата гаранция за достоверността й. Необходима е договорка с „притежателите“
на информация за актуализиране на данните и непосредствено проектиране на
новата информация върху картата с рисковете. Една карта с рисковете обикновено
включва информация от различни източници. Ето защо управлението на
информацията не е задача само на една институция, а изисква сътрудничеството на
цялата мрежа партньори, които често са и публични, и частни организации. Добре
е, ако всички страни осъзнават значението на картата с рисковете за своята
организация.
 Само една карта на риска не гарантира общественото осъзнаване
на риска;
Публичният достъп до карта на риска е само първата стъпка към
осъзнаване на рисковете от гражданите, организациите и предприятията.
Само с ефективна комуникационна стратегия е възможно да се постигне добро
използване и разбиране на дадена карта на риска. Дори и тогава не е сигурно, че
хората в действителност ще предприемат мерки, за да са подготвени за бедствия.
Важен урок е, че в крайна сметка риск-картата е най-ефективна, ако тя предлага
конкретни стъпки за действие в случай на възникване на различни видове
инциденти.
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 Гарантиране по правилата сигурността на класифицираната
информация;
С определена информация за риск може да бъде злоупотребено при
планиране на терористични атаки или саботаж. Затова въпросът дали да се
публикува или не дадена риск карта винаги трябва да се разглежда по време на
процеса на проектиране. Значението на прозрачната комуникация при поемане на
риск трябва да се сравни с шансовете за всякакви злоупотреби. Друго съображение
е, че обикновено повечето информация от картата на риска вече е свободно
достъпна чрез други средства. В този смисъл картата на риска често не
представлява допълнителна заплаха за сигурността. Необходимо е да се въведат
различни нива на достъп до системата за картографиране на риска. Това може да
се окаже необходимост дори и при риск карти, които се използват само от
професионалисти, тъй като на стотици или дори на хиляди професионалисти се
налага да имат достъп.
 Рисковете не признават изкуствени граници;
Всяка карта на риска има граници. Рискът обаче не спазва създадените от
човека административни граници, а често дори и естествените граници. Бедствие в
един район може често да повлияе директно на друг. Последните вулканични
изригвания показаха, че в някои случаи ефектът може да бъде почувстван на
хиляди километри. Една публична администрация, независимо дали е местна,
общинска, областна или национална, трябва винаги да взема под внимание
предоставянето на информация за потенциални рискове, които излизат извън
границите й. Специално за рисковете, които могат да преминат границите между
страни членки на ЕС, договорът от Хелзинки определя, че правителствата
трябва да се информират взаимно за опасности, възникващи на 15 км от
границите на държавата.
Втора фаза - Анализ на риска
Анализът на риска е втората стъпка при оценката на риска. Тази стъпка
може да се дефинира като „процес за определяне естеството и относителната сила
на риска“. Целта е да се приоритизират рисковете, които най-вече се нуждаят от
политическо внимание. Подходът към тази стъпка се определя от понятието за
риск, което стои в основата ѝ.
Според ООН например, оценката на риска е насочена към определяне на
опасностите и уязвимостите. Европейският съюз използва тази дефиниция, но се
фокусира върху оценяването на вероятността и въздействието. Както вече беше
казано и двете дефиниции за риск в действителност отразяват едни и същи
фактори. Изборът на дефиниция обаче има своите последствия при представянето
на анализа на риска. В някои случаи рисковете са класифицирани според
опасността и уязвимостта, в други – според вероятността и въздействието. По-горе
бяха представени примери и за двата подхода. Единият подход не е непременно
по-добър от другия, но когато се избира метод, е важно да се знае разликата
помежду им. По принцип подходът с опасността и уязвимостта е особено
полезен за отделен анализ на природните бедствия (еднорисков подход), тъй като
човек не може да окаже въздействие върху опасности като земетресения, вулкани
и екстремни климатични условия. За тези рискове е особено важно да се фокусират
върху подходящия анализ на уязвимостите (хора, икономика, екология), тъй като
те са единствените възможности за намаляване на риска.

www.Interregrobg.eu

стр. 39 от 74

От друга страна, подходът с вероятността и въздействието е подходящ
за едновременно анализиране на различни видове риск, защото той дава
възможност да се представят резултатите чрез диаграма, улесняваща лидерите на
мнение при прозрачно сравняване относителната сила на даден риск. Този подход
се нарича още „многорисков подход“.
 Еднорисков подход:
При еднорисковия подход фокусът е върху анализа на риск (бедствие или
криза) от определен вид, обикновено в даден географски район и за определен
период от време. На практика съществуват много примери за този вид анализ като
например за горски пожари, наводнения и свлачища. Този вид анализ на риска е
насочен към определяне кои от идентифицираните райони са най-застрашени, за
да се проведе политика по мениджмънт на риска и/или кризата.
Методите за еднорисков анализ са много различни. Така например,
рисковите фактори за горски пожари са различни от тези за наводнения.
Резултатите от подобни анализи на риска са най-трудни за сравнение. От друга
страна подобен специфичен за дадения риск подход може да допринесе за поцеленасочени политики в сравнение с общия подход.
 Многорисков подход:
При многорисковия подход по принцип, всички възможни рискове за
безопасността (от списъка, представен по-горе) биха могли да се разглеждат
едновременно. Това означава примерно, че рискове като експлозии трябва да се
направят сравними със социалните вълнения, или големите инфекциозни
заболявания – с нарушаването на комуналните услуги. За да могат да се сравнят
напълно различни рискове при многорисковия подход, е нужен някакъв критерий,
с който да се измерят последствията от риска за „жизнените интереси“ на
обществото. Понятието „жизнени интереси“ се използва отдавна от няколко
страни и сега е също част от предложения общ подход за национална оценка на
риска в ЕС.
Често използван метод при многорисковия анализ е така наречения анализ
на сценариите. Вникването в настоящи и бъдещи опасни ситуации не се превежда
непременно като анализ на риска. Невъзможно е да се опитате да анализирате
отделно стотици и дори хиляди опасни ситуации. Вместо това, при анализа на
сценариите даден сценарий се разработва според всяка категория риск.
Основната причина за използването на сценарии като инструмент за оценка на риска
е възможността за дефиниране на критичните елементи при появата на бедствие
или криза като основи за стратегически политики.
Анализът на сценариите позволява идентифицирането на най-важните
фактори, с които може да се преодолее бедствие или криза - и чрез намаляване на
риска (вероятност, ефект и уязвимост), и чрез готовност за бедствието.
 Различните видове риск може да изискват различни видове анализ:
Важно е да се прецени предварително кой подход отговаря на целите на
оценката на риска. Понякога рискът е очевиден и е приоритет, затова няма нужда
да се сравнява с други рискове. В този случай еднорисковият подход е най-добрият
вариант за локализиране на риска и определяне на политика. Точният метод за
подобен еднорисков подход зависи много от определените характеристики на
риска. В други случаи е по-подходящо да се направи многорисков анализ, за да се
приоритизират рисковете, на които да се обърне внимание.
 Фокус върху нуждата от актуални политики за риска:
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Анализът на риска сам по себе си не е цел. Той е средство за
приоритизиране на рисковете, за да се насочат наличните финансови и човешки
ресурси, както и политическото внимание към „правилните“ рискове. В допълнение
към това анализът на риска е начин за идентифициране на политически решения.
Ефективният анализ на риска помага да се вникне в същността на риска и
едновременно с това да се идентифицират възможностите за подобряване
управлението на риска и на кризите. За целта се използва анализа на сценариите.
При него се търсят причините и следствията. Това позволява да се
идентифицират насочени стратегически и политически мерки по всички аспекти на
многослойната безопасност и по всички видове въздействия.
 Разработване на мрежа от партньори:
За да се направи анализ на риска, е необходима информация, експертни
знания и опит. Никоя публична администрация не разполага директно с всичко това
в рамките на своята организация, което е още по-валидно за малките общини. Ето
защо анализът на риска винаги изисква тясното сътрудничество ПОНЕ на
няколко публични и частни организации. Публичните администрации трябва да
развият умения за работа в мрежа и добри взаимоотношения с всички партньори.
Една добра партньорска мрежа ще послужи не само за целите на анализа, но и за
реалното прилагане на политиките и влагането на средства при постигане на целите
на проекта.
 Организиране структурното изпълнение на процесите за анализ на
риска:
Също както картографирането на риска, анализът на риска трябва да бъде
непрекъснат процес, тъй като рисковете се променят с времето. Прилагането на
ранните политики за управление на риска в идеалния случай води до адекватен
анализ на риска, който показва ефективността от мерките. Това може да доведе до
нови политически приоритети в сферата. Затова е важно да се поддържа
информираността и компетентността на отговорните за това власти относно
процесите по анализ на риска.
Трета фаза - преценяване на риска
Третата последна фаза от оценката на риска (risk assessment) се нарича
преценяване (risk evaluation). На този етап заключенията от идентифицирането на
риска и анализа на риска се предоставят на политиците и лидерите на
мнение.
Мениджмънтът на риска и на кризите не е предназначен за постигане на
абсолютна сигурност, а е част от обществено-политическата оценка,
вземаща под внимание публичния интерес към рискови дейности. Така например
съвременното общество не би могло да мине без опасни вещества. Немислимо е
също така хората, живеещи в райони, податливи на наводнения, свлачища или
вулканични изригвания, да се евакуират напълно. В крайна сметка целта е да се
постигне ниво на безопасност, което е приемливо и за политиците, и за
гражданите. Това означава, че политиците и административните ръководители ще
трябва винаги да преценяват резултатите от всеки анализ на риска на базата на
тяхната собствена ценностна система и предпочитания.
За да се прецени кой от анализираните рискове трябва да бъде избран като
приоритетен, трябва да се вземат предвид много различни критерии, като
например:

www.Interregrobg.eu

стр. 41 от 74

 Обществената осведоменост относно рисковете и загриженост на
жителите;
 Относителното значение на жизнените интереси: например, за един
лидер, рискове с потенциално много жертви може да се окажат найважни, а за друг, приоритет могат да бъдат рисковете с тежки
икономически или екологични последици;
 Съществуващите политически приоритети и програми: например,
съществуващи програми за намаляване на риска;
 Инструкции от по-високи нива на управление: например, националните
приоритети и разпределението на бюджета;
 Престижни проекти, като например нови жилища или индустрии;
 Бързи печалби: евтини мерки, които имат значителни предимства;
 Икономическото значение на някои рискови дейности;
 Дисбаланс между нивото на риска и действителната готовност за
бедствия.
Професионалистите по безопасност трябва да извършват обективен анализ
на риска, но трябва да са наясно, че вземащите решения ще интерпретират
резултатите на базата на собствените си субективни политически предпочитания.
Следователно, вариант е да попитате изрично вземащите решения за техните
субективни критерии за оценка.
2.3. Категоризация на потенциалните зони с опасност от природни бедствия
и производствени аварии и прогнозиране на последиците
2.3.1. Работа в мрежа
Броят научни теории за категоризация на потенциалните зони с опасност от
природни бедствия и производствени аварии и прогнозиране на последиците е
неограничен. Въпреки това проекта следва да се фокусира върху практическите
уроци и добри практики на местни, национални /регионални/ администрации в
страните от всяка държава. Без да претендира да „отменя“ научни теории или дори
да ги включва, първият резултат от дискусиите на партньорите по проекта е общият
практически подход за стартиране на работа в мрежа - извършване на оценка
на мрежата. Стъпките на такава оценка са сравними с тези на оценката на риска
(виж по-горе) и оценката на възможностите (виж по-горе).
ПЪРВАТА СТЪПКА е идентифициране на мрежата - да се определят всички
ключови фигури, участващи в процеса на вземане на решения. Основните области,
в които заинтересованите страни трябва да бъдат идентифицирани, са
международно и национално законодателство, местни разпоредби,
разпределяне на (финансови) ресурси и реалното поставяне на политически
цели.
ВТОРАТА СТЪПКА е да се изготви анализ на мрежата: да се определят както
формалните, така и неформалните отношения на местните /общинските/
органи на изпълнителната власт, административно-териториалните структури на
всички нива на управление, всички идентифицирани заинтересовани страни.
Например, има ли определена йерархия при вземането на решения, има ли
официални срещи за консултиране или формални процедури, които трябва да се
спазват, притежава ли някой партньор правото на вето? Кои организации са
естествен партньор на мрежата, кои ключови участници имат добри неформални
връзки?
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ПОСЛЕДНАТА СТЪПКА е оценка на мрежата - да се реши кои
заинтересовани страни са „най‐важни", за да бъдат включени и по какъв начин.
За целта може да бъде полезно да се определят някои специфични критерии за
вземане на решения, а в по‐малки мрежи оценяването може да се направи съвсем
естествено и въз основа на съществуващ опит.
Особено важното:
 Мрежата се създава възможно най-рано;
Работата в мрежа е представено тук, като част от изпълнението на
стратегии за предотвратяване на бедствия, но в действителност тя трябва да
започне на много по‐ранен етап от този процес. Най‐добрият начин да се получи
подкрепа в борбата с бедствията е да се изгради общо разбиране за
категоризацията на потенциалните зони с опасност от природни бедствия
и производствени аварии и прогнозиране на последиците. Необходимото
осъзнаване на риска от всички засегнати партньори може да се постигне чрез
включването им в най‐ранните етапи от оценката на риска.
 Поддържане на мрежата;
Работата в мрежа е структурна дейност. Ако се поддържа връзка с
партньорите, само когато има нужда от тях, това ще внесе напрежение.
Препоръчваме да поддържате контакт с тях, дори когато няма нужда и да се
изгради структурна връзка, в която зависите един от друг. Да се разчита един
на друг и да се помага, независимо от обстоятелствата. И преди всичко да се държи
на дадената дума, защото загубеното доверие се печели трудно.
 Започва се с ясни договорености за процеса;
В началото на процеса по категоризация на потенциалните зони с опасност от
природни бедствия и производствени аварии и прогнозиране на последиците е
важно да се знаят ангажиментите на всички партньори и какво може да се очаква
от всеки от тях. В кои моменти от процеса ще бъдат консултирани, как ще се вземат
официалните решения, какви експертни знания се очакват от всяка от община
/окръг/ и организация? Един прозрачен договор за сътрудничество или обща
принципна декларация могат да направят по-гладък самия процес и да подобрят
значително подкрепата за постигане на максимално добър краен резултат.
 Предварително се мисли и обсъжда, кой плаща и кой има полза?
В идеалния случай част от анализа на мрежата включва „кой плаща и кой има
полза“. Все пак да не изчаква с това до фазата на анализа разходи‐ползи, тъй като
ще се забави процеса на предотвратяване на бедствия. Ето защо следва да се
набележи кой плаща и кой има полза най‐общо в самото начало - какви могат да
бъдат очакваните ползи и разходи? Тогава, ще се знаят потенциалните
„партньори и противници“ и това ще помогне да се обмисли стратегията как да
се обедините около идеята.
 Работи се за общи интереси и цели;
Привличането на партньори към мрежата изисква познаване на техните
нужди, възможности и общо разбиране на проблемите. Както вече обяснихме
в раздела за финансирането, отново е много важно да се отчетат всички
възможности за намиране на общи интереси и цели. За да се сформира мрежа,
не винаги е необходимо да има съгласие за всичко - дори само един общ интерес
може да бъде достатъчен да се сътрудничи за определена политика през
даден период от време. Затова конкретизирайте интересите до момента, в който
можете да постигнете договореност. Някой от партньорите може по принцип да се
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противопостави на скъпоструващи превантивни мерки, но в конкретния
случай все пак може да бъде убеден, че това е в негов интерес.
 Организира се мрежа от експертни знания;
Уменията за работа в мрежа и управление на мрежата са доста по‐различни
от традиционните умения на специалистите по гражданска защита /безопасност/.
Професионалните експертни знания за риска в някои случаи могат да доведат до
упорстване пред партньорите, че „не разбират“ необходимостта от управление на
риска от самото начало. Затова е важно да са ясни различните роли в процеса на
предотвратяване на бедствия и различните компетенции, необходими за това. Това
е преди всичко проблем, когато работата в мрежа прерасне в лобизъм и
застъпничество за конкретни стратегии за смекчаване на последиците от
бедствия.
2.3.2. Лобизъм и застъпничество
Застъпничеството е процес, при който се правят опити да се повлияе
върху обществени политики и решения за разпределяне на ресурсите в рамките
на политически, икономически и социални системи и институции.
Лобизмът е специфична форма на застъпничество, при която се опитва
да се влияе върху решенията за законови и подзаконови актове.
Партньорите по проекта установиха, че в някои случаи застъпничеството
може да не е насочено единствено към въздействие върху местната /държавната/
политика, а също да бъде насочено към оказване на влияние върху политиката
на частни организации. От гледна точка на местните власти, които отговарят за
безопасността, повлияването на частни партньори „да свършат своите задължения“
е всъщност доста важно.
За да се гарантира, че се вземат решения за политики по смекчаване на
рисковете и за подобряване на сътрудничеството и изпълнението на плановете,
свързани с това, може да се наложи разработването на стратегия за лобизъм
и застъпничество, като част от процеса по смекчаване на рисковете.
Популярно е схващането, че лобизмът и застъпничеството са повече или
по‐малко „корупционни“ дейности, защото често са мотивирани от търговски
интереси. Разбира се, има достатъчно примери за частни дружества, които
оказват влияние върху обществени политики в своя полза.
От друга страна, лобизмът може да бъде мотивиран от морални, етични
или религиозни принципи, които са доста възвишени в сравнение с личната
изгода. В общата перспектива на добре функциониращата демокрация
застъпническите практики са част от „баланса на силите“, гарантиращ, че
конфликтите на интереси са политически. В случаите на превенция на бедствия
често основният конфликт на интереси е между фундаментални жизненоважни
интереси на обществото – защита /безопасност/ срещу икономика или защита
/безопасност/ срещу екология.
Друга причина, поради която лобизмът и застъпничеството са важни за
превенцията на бедствия е фактът, че няма нито един държавен орган, който да е
отговорен за всички фази на този процес.
За да се прилагат стратегиите за превенция, е нужно сътрудничеството
на всички заинтересовани страни. Това означава, че трябва да бъде убеден
всеки за важността на поставените цели и неговия принос за изпълнението им.
Както е описано по‐горе, в много случаи е необходимо дори съфинансиране
от други заинтересовани страни, а за това е нужно застъпничество.
 Примери за лоби и застъпничество:
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Медийна офанзива;
Публични речи;
Участие в публични изслушвания;
Публикуване на (научни) изследвания;
Публикуване на статии, брошури и др.;
Проучвания на общественото мнение;
Референдум;
Посещения на място, за да се обясни вземането на дадено
решение;
 Консултации/срещи между вземащите решения на различни
обекти;
 Включване на вземащите решения в началото на процесите по
разработване на политики (т.е. в управителен комитет).
 Познаване процесите на лобизъм и застъпничество;
Защитата /безопасността/ често е в конфликт с други жизнено важни
обществени интереси. Предимно различни заинтересовани страни и организации се
опитват да повлияят едновременно на обществения ред. За икономическите и
търговски интереси лобизмът и застъпничеството са традиционно чести.
Препоръчително е държавните служители, работещи в сферата на безопасността и
пространственото планиране, да познават процесите на лобизъм и застъпничество.
Всеки от тях, че може да бъдете подложени на лобизъм от други, но също така, че
може да играете своя собствена роля в убеждаването на политиците за важността
на смекчаването на риска.
 подготвеност и създаване на „прозорец на възможностите“;
Лобирането и застъпничеството създават „прозорец на възможностите“.
Възползването от възможността, когато възникват обществените опасения или
инциденти улеснява включването на превенцията на бедствия в политическия
дневен ред. Трябва да сме подготвени в такива случаи с досие с обективна
информация (факти и цифри) за рисковете и ясен преглед на различни
професионални становища.
Добре е предварително да се помисли и за публичен говорител. Например
когато се лобира пред общинския съвет /правителството/ за конкретни мерки за
намаляване на бедствията, кметът или областният управител/префектът, може да
изпълни ролята на публичен говорител от името на мрежата от партньори.
Застъпничество за осъзнаване на рисковете;
Подкрепата за намаляване на бедствията започва с осъзнаване естеството и
обхвата им. Застъпничеството трябва да включва също така мероприятия,
гарантиращи информираността за риска, както на широката общественост, така и
на основните заинтересовани страни и политически участници в процеса на вземане
на решения. Това доказва важността на внимателното обмисляне на
застъпничеството по време на целия процес, а не само на етапа „оценка на риска“.
Ангажирането на заинтересованите страни и широката общественост в оценката на
рисковете увеличава разбирането и подкрепата им.
 Застъпничество за публично-частно партньорство;
Тясно публично‐частно партньорство е необходимо за почти всички планове
за смекчаване последствията от бедствия. Процесите по застъпничество трябва да
предвиждат дейности за подобряване разбирането за необходимостта и
последващото желание за сътрудничество.
 Стремеж да се повлияе на политическите парадигми;
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Застъпничеството за смекчаване на рисковете трябва да има по‐голяма
цел от целите на един план за предотвратяване на бедствия.
Както бе споменато вече, важно е защитата/безопасността да стане един от
факторите в териториалното и икономическото развитие като цяло. Това означава
промяна в политическата парадигма по такъв начин, че ранното включване на
безопасността в пространствените процеси да се разглежда като полза, а НЕ като
разход. Също така може да се наложи да се обръща повече внимание на
превенцията на бедствията, отколкото на последващото им преодоляване.
 Лобирането
свързано
с
националното
и
европейското
законодателство, трябва да се окаже ефективно;
В много страни смекчаването на последиците от бедствия все още не е
регламентирано в законодателството за териториално развитие. Ако това може да
се постигне, ефектът ще бъде много по‐голямо застъпничество за изпълнението на
един план за борба с рисковете.
Парадоксално е, че съществуващото сложно законодателство в България и
Румъния понякога проваля доброто сътрудничество. Разбира се, официалните
правила за безопасност са спазени, ако правилно се организира наблюдението и
изпълнението на стратегията (виж по-нататък), но докато правилата за защита
/безопасност/ имат за цел да определят минималното ниво на защита
/безопасност/, те биха могли неволно да направят минимума, максимум. В края
на краищата защо трябва да се предвиждат допълнителни мерки, ако са изпълнени
всички формални изисквания? Проблемът е, че основните възможности за
намаляване на риска в много случаи възникват извън официалните правни
задължения. Поради това, основната цел на лобирането в националното и
европейското законодателство трябва да бъде гарантирането на включването
на въпросите, свързани със защитата /безопасността/, в процесите на
териториално развитие.
 Сформиране на съюзи;
Силната коалиция от различни партньори за всякакъв вид стратегии за
лобизъм и застъпничество увеличава шансовете за успех. Заедно сме по‐силни!
По традиция местните и регионални власти работят заедно, за да влияят
върху националните политики за превенция на бедствията. Въпреки това,
ефективността може да се увеличи, ако в тези видове застъпничество се
реализират публично‐частни партньорства. Може да се създадат съюзи с агенции
за развитие или предприятия, които се присъединяват към обществената цел
за намаляване на риска, или с университети и учени, които осигуряват
обективна информация за рисковете и мерките за тяхното предотвратяване. Също
така гражданите, които са загрижени за физическата безопасност в заобикалящата
ги среда, могат да бъдат силен партньор в съюза.
 Упълномощаване на други хора;
Често пъти няма нужда да се включвате в публичен дебат лично като
специалист по защита /безопасност/. Упълномощаването може да бъде много по‐
ефективно, като се помогне на другите да окажат влияние върху политиката, като
се предостави необходимата обективна информация, като се свърже с подходящите
заинтересовани страни, като се помогне да се открият общите цели в
терминологията, която разбират вземащите решения.
 Да се обмисли, как да направите екологията „естествен“
партньор на безопасността?
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Както за защитата /безопасността/, така и за екологията най‐важният
противопоставящ интерес е икономическата и търговската печалба. Въпреки това,
екологията може да се противопостави на процесите за превенция на риска, когато
противоречиви интереси, свързани със защитата /безопасността/, не станат
прозрачни. Такива са най‐вече случаите с природни бедствия като горски пожари
и наводнения, за които някои мерки за смекчаване на последиците могат да
противоречат на (традиционните) методи за опазване на околната среда.
Освен това, в области, където рисковете касаят защитени територии, а общата
информираност за риска на еколозите не е оптимална, може да се стигне до
затруднена готовност за борба с бедствията. Това трябва да се избегне,
защото екологията притежава голяма лобистка сила с широка обществената
подкрепа. За да се укрепи връзката между двете сфери, може да се предвиди
формирането на коалиции между организациите за безопасност и екология. На
местно ниво това може да бъде направено за специфични рискове. На национално
и международно ниво глобалното затопляне може да бъде основание за
коалиции, защото то сериозно увеличава вероятността и въздействието върху
бедствията.
2.3.3. Публично участие
Общ извод на партньорите по проекта е, че преди планирането на мерки за
ограничаване на бедствията, процесът по оценка на възможностите трябва да
се вземе предвид не само физическите фактори и тези на околната среда, но и
социалните аспекти, свързани с приемливостта на финалните решения. С други
думи, трябва да се обърне внимание на общественото мнение и да се сравни с
експертните преценки за политиките по безопасност. По тази причина
общественото участие е необходима предпоставка в процеса по превенция на риска,
категоризацията на потенциалните зони с опасност от природни бедствия и
производствени аварии и прогнозиране на последиците.
Публичното участие е важно поради няколко причини.
На първо място то е важен инструмент за повишаване осъзнаването на
рисковете. Чрез участие в дискусиите за предотвратяване на рискове хората
научават за обективно съществуващи физически рискове.
По‐нататък участието при разработването на стратегия за преодоляване на
рисковете е необходима отправна точка за прилагането на мерки за безопасност от
самите хора. Комбинирането на публично участие с обучения за риска помага да се
информират гражданите как могат да предотвратят инциденти, как да действат по
време на инцидент (устойчивост и самоувереност) и как да ускорят последващото
възстановяване. Ако бъде организирано по подходящ начин публичното участие
може да подобри възприемането на мерките и желанието за обществено включване.
Има много различни начини да се организира гражданското участие. В
повечето страни то е частично регулирано от националното законодателство, като
например се изисква местните власти да информират и/или да включат гражданите
в определени фази на прилагане на политиките. Въпреки това се препоръчва да се
излезе извън тези формални изисквания и да се набележат начини за участие, които
са подходящи за особеностите на даден риск и целевите групи.
Да се разграничат целевите групи при оценката на вашата мрежа;
При оценката на мрежата следва да се вземат предвид различните
обществени (заинтересовани) групи:
 Кой живее в обхвата на даден риск?
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 Кой има търговски интерес, като например туризъм, бизнес,
фермерство?
 Кои са местните заинтересовани групи, оказали се значими в
миналото?
 Да се организира участие във всеки етап от процеса на смекчаване на
бедствията.
Важно е от самото начало да се включат хората. Необходимо е да им се
каже, че общината /правителството/ ще започне да мисли за рисковете. Добре
би било да се включат в оценката на риска и да им се даде възможност да дадат
местна (историческа) информация от собствения си минал опит, позволете им да
помогнат при залагането на критерии за преценяването на риска, категоризацията
на потенциалните зони с опасност от природни бедствия и производствени аварии
и прогнозиране на последиците. Да има прозрачност при поставянето на
политическите цели и преди всичко, позволете им да участват в разработването на
стратегията за смекчаване на бедствията и да намерят ситуации, при които печелят
както сигурността, така и местните им интереси.
 Да се помисли за конфиденциалността на информацията;
В процеса на смекчаване последствията от рискове може да се появи
информация, която е поверителна, като например оценката на рискове, свързани
със сигурността, тероризма или специфични производства. Формалните
изисквания са различни в различните страни на ЕС, но винаги е препоръчително да
се обмисли предварително коя информация можете или не можете да разкриете.
 Да се изберат различни инструменти и да се проявява гъвкавост;
Изводите от оценката на мрежата могат да доведат например до създаването
на една или повече „фокус‐групи“, които да наблюдават целия процес по
смекчаване и да дават задълбочена оценка на общественото мнение за риска и
мерките за защита /безопасност/. Други възможности за обществено участие са
публични дискусии, информационни и образователни кампании. Различни
подходи са нужни за различните целеви групи. Бъдете гъвкави и ако е необходимо
сменете тактиката.
 Да се използват връзките към целевите групи;
По принцип местната власт, „правителството“ не винаги е най‐добре
приетият изпращач на послания. Хората сами избират кой е най‐големият
авторитет. Необходимо е да се помисли кой може да бъде най‐влиятелната
връзка към различните целеви групи като например местни лидери на мнение,
ключови играчи в обществото, свещеници или шефът ви. Нужно е обръщане към
целевите групи „на тяхна територия“ и на „техния собствен език“.
2.3.4. Мониторинг и изпълнение
Планът за смекчаване на последствията от бедствия може да бъде
ефективен, само ако се осигури правилното прилагане на мерките за категоризация
на потенциалните зони с опасност от природни бедствия и производствени аварии
и прогнозиране на последиците.
За целта е нужен и продължителен мониторинг. Когато мониторингът разкрие
недостатъци в изпълнението, прилагането на правните задължения и официалните
споразумения често са следващата стъпка.
Според партньорите по проекта за правилния мониторинг и изпълнение
е необходимо да се обърне внимание на следните неща:
 Промяната на политическите предпочитания;
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Представителите на публични институции и политически партии често заемат
поста си само за четири до пет години. Независимо от това политиките, свързани
с преодоляване на последствията от бедствия, са много по‐дългосрочни. Това
означава, че по време на процеса по прилагане на мерките, политическите
коалиции могат да се променят, както и политическите предпочитания за
превенцията на бедствия. Една от задачите на държавните служители и
техническите експерти, е да следят за въздействието на новите политически
програми върху съществуващите планове. В някои случаи изпълнението на дадена
стратегия може да бъде спряно, но повечето пъти промените в мерките за
смекчаване на бедствия остават скрити. Важно е да се сигнализират случаите, при
които неизпълнението на една мярка може да доведе до цялостно проваляне на
стратегията за борба с бедствията.
Винаги има риск след реализацията на най‐видимите мерки, по‐
дългосрочните и по-малко видими да бъдат пренебрегнати за в бъдеще.
 Мониторинг и оценка в мрежата;
Както вече се отбеляза, процесът по превенция на бедствията включва
различни институции с различни отговорности. Също така прилагането на мерките
изисква добро сътрудничество, понякога дори с участието на частни структури. В
подобна мрежа е важно да се постигне предварително съгласие относно
мониторинга и оценката.
Кой публичен орган ще използва официалните си права и кои точно?
Приемат ли всички партньори водеща роля в мониторинга (и потенциалното
прилагане на мерки) да има например общината или областта, окръга,
провинцията?
 Официални съдебни инструменти;
Органите на централните и местни изпълнителни власти и техните
администрации разполагат с различни правни средства за наблюдение и
изпълнение. В случай на престъпна небрежност може да се прилага наказателния
кодекс. В други случаи публичните институции могат да наложат прилагането на
мерките чрез официални директиви или инструкции и дори да глобяват например
строителни фирми.
В случай на междуправителствено сътрудничество понякога това може да
бъде по‐трудно.
 Мерки за смекчаване на въздействието от бедствия, изпълнявани
от гражданите;
Често пъти стратегията за смекчаване на последиците от бедствия включва
някакъв вид мерки, предприети от самите граждани.
Например, за предотвратяването на горски пожари жителите биха
допринесли като не складират горими материали в своите помещения, или при
екстремни метеорологични условия се включат в спешните доставки на вода и
храна от частни домове. Изпълнението на тези видове мерки изисква специално
внимание от страна на правителството. В такива случаи често е по‐трудно на
публичните администрации да използват официални заповеди. Инвестициите в
повишаване на осведомеността относно рисковете и конкретни инструкции за това
как да се действа (превантивно, за готовност или по време на действителния
инцидент) могат да бъдат по‐ефективни.
 Мониторинг на рискове;
Целта на планът за предотвратяване на бедствия е да се намалят рисковете.
Ето защо, след прилагане на мерките за намаляване на риска, трябва да се направи
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нова оценка на риска за изследване на последствията от политиките. Да се установи
правилна ли е била категоризацията на потенциалните зони с опасност от природни
бедствия и производствени аварии и успешно ли са прогнозирани последиците.
При многорисковия подход това може да доведе до ново приоритизиране на
различните рискове, което означава, че за в бъдеще ще се обръща по‐голямо
внимание на друг вид риск. При еднорисковия подход новата оценка на риска може
да доведе до нови мерки за превенция на други територии. Във всеки случай е
важно да се представи реалният ефект от политиките за смекчаване на
последиците от бедствия с помощта на нова оценка на риска и ако е възможно,
нова „диаграма на риска“, която отразява постигнатото му намаляване. С други
думи е необходима обратна връзка към оценката на риска. В края на краищата
е съвсем логично общинските съветници, политиците и вземащите решения да
получат представа за реалните резултати от избраните от тях политики.
2.3.5. Оценка на процесите за намаляване на риска
Заключителната част на всяка политика е обратната връзка и препратката
към началото на нов процес. Планирането на мерки за смекчаване на рисковете,
категоризацията на потенциалните зони с опасност от природни бедствия и
производствени аварии и прогнозиране на последиците е обширен процес, който
включва мрежа от различни партньори и различна експертиза. Разбира се по
времето на този процес ще се достигне до много изводи, които да бъдат полезни
за бъдещи планове.
Общата оценка на цялостния процес осигурява един професионален
завършек, който може да подобри желанието за бъдещо сътрудничество с
партньорите по управление на риска.
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Глава 3: Мерки за превенция или намаляване на риска от пожари и наводнения
и други природни бедствия в граничния район и за населението в населените
места. Мерки за възстановяване и/или изграждане на съоръжения, осигуряване
на подходящо техническо оборудване. Оценка на състоянието на
съществуващите системи за предпазване, откриване и ранно предупреждение
и оповестяване на отговорните институции и населението. Необходимост от
допълнително обучение на контролните институции, структурите за реакция
при кризи, ключовите партньори и широката общественост. Планиране на найефективното използване на наличните ресурси и идентифициране на източници
за допълнително финансиране.
Управлението на извънредните ситуации, причинени от пожари,
наводнения, снегонавявания, земетресения и други природни бедствия, както
и производствени аварии, вкл. радиационно изтичане, представлява дейност
от национален интерес, като се вземе предвид честотата на настъпване и
размера на ефектите от тези видове риск.
Принципите на управление при извънредни ситуации са:
 прогнозиране и превенция;
 приоритизиране на защитата и спасяването на човешки животи;
 зачитане на правата на човека и основните свободи;
 поемане на отговорност за управление на извънредни ситуации от
органите на държавната администрация;
 прозрачност на дейностите за управление на извънредни ситуации, така
че да не водят до влошаване на произведените ефекти;
 непрекъснатост и постепенност на дейностите по управление на
извънредни ситуации, от нивото на местните органи на публичната администрация
до нивото на централните органи на публичната администрация, в зависимост от
техния размер и интензивност;
 оперативността, активното сътрудничество и йерархичното подчинение
на компонентите на Националната система.
Управлението на извънредните ситуации се постига чрез:
 мерки за превенция и подготовка за интервенции;
 спешни оперативни мерки за намеса след предизвикване на опасни
явления със сериозни последици;
 допълнителни
интервенционни
мерки
за
възстановяване
и
рехабилитация.
Под управлението на извънредните ситуации, породени от наводнения,
пожари, снежни затрупвания, се разбира идентифицирането и мониторинга,
уведомяването на заинтересованите фактори, предупреждението на
населението, евакуацията, ако е необходимо, оценката, ограничаването,
премахването или противодействието на рисковите фактори.
Мерките за ограничаване, премахване или противодействие на
въздействието на видовете риск представляват задължение за централните и
местните органи на публичната администрация с правомощия в тази област
и за всички юридически и физически лица, с изключение на хората с увреждания,
възрастните хора, децата и други категории в неравностойно положение.
Защитата на населението, материалните блага и културните ценности се
постига чрез набор от дейности, включващи: уведомяване, предупреждение,
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предварително алармиране и алармиране, подслоняване, евакуиране и други
специфични технически и организационни мерки.
3.1. Мерки за недопускане/намаляване на риска от пожари и наводнения и
други природни бедствия в граничния район
Необходимостта от устойчиво стратегическо планиране на рисковете,
като един от най-важните елементи на подготовката е все по-осъзната в ЕС.
Усилията на правителствата, областите и общините в много страни-членки са
насочени към по-адекватно използване на структурните планове за намаляване
/смекчаване/ на риска за нуждите на териториалната политика и политиката за
икономическо развитие.
Принципно правителствата обмислят как концепцията за „многослойната“
безопасност може да допринесе за координиране действията по намаляване на
риска от една страна с управлението на кризи от друга? Но как всичко това
може да стане на практика? Кои са нещата, които трябва и не трябва да бъдат
направени?
В настоящата Стратегия е направен и общ преглед на опита за „намаляване
на риска чрез понижаване вероятността и/или въздействието на опасността и/или
уязвимостта на населението и обществото, като цяло.“ За отбелязване е, че в
практическия опит на партньорите не се прави категорично разграничение между
управление на риск и управление на кризи.
Например, пространствените мерки, които могат да бъдат насочени
едновременно и към намаляването на риска, и към подобряване на готовността за
действителни инциденти или дори към по-добро възстановяване след това.
Три вида управление на риска и безопасността от природни бедствия
могат да бъдат разграничени в практическия опит на партньорите:
 управление на риска, насочено към намаляване на риска;
 управление на кризите, насочено към преодоляване на последствията
от действителен инцидент (материализиран риск);
 и управление на възстановяването, насочено към връщане на
обществото към нормалния начин на живот от преди бедствието.
От друга страна могат да бъдат разграничени и четири фази:
 фаза преди да е настъпил риск;
 фаза, в която рискът съществува, но не е материализиран;
 фаза на инцидента;
 и фаза на възстановяване.
Трите вида управление на риска и безопасността не кореспондират строго с
фазите, а постепенно преминават от фаза във фаза.
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Във фазата преди да е настъпил риска, наричана още проактивна, всичко е
насочено към най-висшата форма на управление на риска: ПРЕВЕНЦИЯТА в
дадена ситуация да не се превърне в риск.
Това е най-основната форма на планирането на мерки: веднага щом се
зароди риск, вниманието се насочва към мерките за превенция, за намаляване
на вероятността, потенциалния ефект от дадено бедствие и уязвимостта
(излагането и чувствителността) на рисковите „елементи“ за този ефект.
Едновременно с това, в тази фаза на риска, отговорните публични и частни
партньори, службите за бързо реагиране, като например спешна помощ, се
подготвят за бедствието. Подготовката, разбира се, включва планиране на
бедствието, учения и тренировки, но както вече беше изтъкнато, може да
включва и мерки за териториално и устройствено планиране.
Примери за това са маршрутите за достъп на бърза помощ, снабдяване с
вода на пожарната и разчистване на терени за извършване на операции при
бедствия.
Освен това, във фазата на риска може да се започне с управление на
възстановяването,
чрез
подготовка
на
мерки,
които
правят
възстановяването по-лесно.
Примери за това са плановете за възстановяване и договори с частни
партньори за възстановяване на комунални услуги.
Също така могат да бъдат предприети структурни и дори териториални мерки
за възстановяване. Например, може да бъде изградена допълнителна пътна
отсечка /магистрала/ за случаите, когато основната е блокирана от свлачище или
наводнение, или може да се подготви резерв от дадено производство с отделно
местоположение в индустриален завод. Друг пример е засаждането на дървета,
които се възстановяват бързо след горски пожар. Въпреки това, на практика
опитът показва, че този род мерки не са с приоритет за вземащите решения, защото
цялото внимание е насочено към смекчаване на риска и подготовка за бедствия.
Във фазата на бедствието подготовката се превръща в реална
„готовност“ или помощ при бедствия. По време на тази фаза се поставя началото
на възстановяването. Много от действията на службите за спешна помощ могат да
се характеризират като възстановяване, а не като реална готовност. С напредването
на времето приоритетите все повече и повече се сменят от реагиране към
възстановяване, докато в края на краищата истинската фаза на бедствието
приключи и последва етапът на възстановяване.
По време на възстановителния етап възниква нова ситуация.
Възстановяването може да даде възможност за преоценка на рисковете. В
повечето случаи появата на криза или бедствие насочва общественото и
политическо внимание към рисковете. Това ново осъзнаване на риска може силно
да намали приемането му, което води до различни видове стратегии за смекчаване
на последиците. Затова цикълът е затворен: от фазата на възстановяване се
преминава отново към фазата предхождаща риска.
3.1.1. Разлики в процесите на планиране
В хода на проекта се установи, че на практика повечето от процесите по
намаляване последиците от бедствия не се случват като „по учебник“. Много
малък е броят на случаите, в които съзнателно е взето решение от страна на
отговорните власти за започване на цялостен процес по намаляване на
последиците, както и следване на пълен и рационален процес на планиране. Ако
все пак това се e случвало, то е най-вече въз основа на разпоредба от страна на
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правителство, което показва, че от регионалните и местните власти се изисква да
разработват планове за определен вид риск. В тези случаи най-вече правителството
установява също така общите принципи, а понякога дори и предоставя финансови
ресурси за специфичния риск.
Въпреки това, в по-широката перспектива на различни подходи за планиране,
случаите, в които се взема съзнателно решение за започване на цялостен процес за
смекчаване на последиците, са ограничени. В повечето случаи, смекчаването на
последиците от риска не е основна цел. Безопасността често е само един от
жизненоважните интереси, които трябва да бъдат взети предвид, заедно с интереси
като икономика и екология. Резултат от дискусиите на партньорите, е
типологизирането на четири вида процеси за планиране при бедствия,
произтичащи от два разграничителни белега на основната причина или мотивация
на процеса.
Първото разграничение е между съществуващите рискови ситуации и нови
такива.
Втората разлика е между процеси, които основно са насочени към самите
източници на риск (опасности) и тези, насочени към елементите, изложени на риск
(уязвимости).
На фигурата (по-долу), тези две измерения са съпоставени, което води до
типологизиране на четири вида планове за смекчаване на рисковете.

3.1.2. Смекчаване на нови опасности
Първият вид план касае нови (или засилени) опасности. В случаите на
предизвикани от човека рискове, той най-вече се отнася до създаването на нови
индустрии и нова инфраструктура (за транспорт на опасни вещества). Тези
видове риск се регулират от много законодателни форми, като насоките SEVESO-II
(96/82/EG) 1, които изискват оценка на риска, екологична оценка и политики за
предотвратяване на риска. В тези случаи процесът на смекчаване е насочен към
прозрачно оценяване на планираните икономически ползи от предложените
дейности, съпоставени с (потенциални) разходите за намаляване на риска и
действителните щети от инциденти. Като цяло, планираните мерки за смекчаване
могат да бъдат една глава или параграф в цялостния план за развитие, но в
зависимост от правните задължения може да се изисква и самостоятелен план за
борба с бедствията (и готовност при природни бедствия). В случай на нова или
засилена опасност от природно бедствие съществуват по-малко формални или
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юридически причини за разписване на план за смекчаване или на параграф. Нужен
е стабилен подход за идентифициране на риска, за да се осигури ранно
предупреждаване за нови или засилени природни рискове и за да се осъзнае
необходимостта от конкретен план за смекчаване на последиците. Примери за това
са плановете за смекчаване на последиците от глобалното затопляне.
3.1.3. Смекчаване при териториално развитие
Вторият тип смекчаващи процеси е, когато има ново развитие, но не на
нови опасности, а на нови уязвимости. Това включва развитие на нови жилищни
проекти, нови „уязвими обекти“ (като болници, училища) и нова инфраструктура
за обществени услуги (като бензиностанции или помпени станции), които биха
могли да попаднат в обхвата на създадени от човека рискове или природни рискове.
Тези промени не са мотивирани главно от намаляване на рисковете, а най-вече от
икономически печалби. За тези случаи също се прилага законодателството, което
урежда процеса на развитие. Въпреки това, в практическия опит,
законодателството за устройство на територията в държавите-членки на ЕС не
винаги е достатъчно, като се вземат предвид аспекти на смекчаващи физически
рискове за безопасността. Пожарната безопасност на отделните сгради е силно
регулирана, но липсва цялостна териториална визия за всички рискове за
безопасността. От гледна точка на планирането на риска, най-важната задача за
този вид развитие е, да се насочи вниманието към рисковете в най-ранните етапи
на проектиране, както и да се включи в устройствения план параграф за смекчаване
на бедствията.
3.1.4. Смекчаване на съществуващи опасности
Третият вид процеси по планиране на бедствия отговаря най-много на
определението „като по учебник“. Те се разглеждат от перспективата на
съществуващи опасности.
На базата на пълна оценка на риска може да се извлече задълбочена
информация за локализиране на опасности, които да бъдат смекчени. За тях
може да бъде разработен план, включващ всички мерки от перспективата на
„многослойната безопасност“. Този вид фундаментални смекчаващи процеси е
много ограничен.
Рядко се среща многорисков териториален подход към планирането на
смекчаващи мерки, започващ с оценка на всички видове риск. Още повече, че
примерите за цели планове (за един риск) показват, че се обръща най-вече
внимание на не-структурни мерки и помощ при бедствия. Причината за това е
логична: структурните и териториални мерки са много скъпи и се прилагат, когато
има и други (икономически) интереси в териториалното развитие.
3.1.5. Смекчаване при преструктуриране
Четвъртият вид смекчаване се разглежда от перспективата на
съществуващи уязвимости. Това са случаите, когато общините решават да
преструктурират /преустроят, препланират/ съществуващ район. Както и при
новото (териториално) развитие този вид случаи главно, но не основно, са
мотивирани от смекчаването на риска. Въпреки това политиците, вземащи решения,
могат да вземат под внимание мерки за безопасност, тъй като съществуващите
рискови ситуации често пъти вече са идентифицирани и обсъдени. В тези случаи
целта може да бъде да се обхванат интересите за безопасността в цялостен план за
преструктуриране.
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Обсъждайки предишните понятия и обменяйки практически опит и добри
практики с партньорите по проекта достигнахме до следните ОБЩИ ИЗВОДИ
за процесите по смекчаване:
 Интегриране на интересите по безопасност с други процеси;
Основният и най-важен извод за партньорите е: да се направи опит за
интегриране на интересите, свързани с управлението на риска и
безопасността, в различни планове на различни нива за планиране на
развитието.
Повечето възможности за това се появяват при развитие, мотивирано от
икономически интереси. Действителният брой на цялостни планове за защита при
бедствия /безопасност/ е много малък.
 Създаване на мрежа;
От предишните изводи пряко следва, че трябва да се обърне внимание на
изграждането на добра мрежа от структури за комуникация и управление.
Взаимодействието между заинтересованите страни е жизнено важно, тъй като е
важно да се знае точно какво и как трябва да направи всеки партньор. Много от
възможностите за смекчаване са продиктувани от други (икономически) интереси,
важно е да се помогне на публичните и частни организации да разберат интересите,
свързани с управлението на риска и безопасността.
По време на работата по проекта беше обсъдена темата за работа в мрежа,
смесено финансиране и използването на Стратегия за борба с природните бедствия
и с резултатите от производствени аварии в трансграничния регион и/или
разписване на конкретен план за смекчаване на ефекта от тях, когато се взеха под
внимание следните въпроси:
Смекчаване или многослойна безопасност?
Смекчаването е само един от аспектите за третиране на рисковете. При
подхода на многослойна безопасност важни аспекти, като готовност и
възстановяване, също могат да бъдат взети под внимание. Мерките при
териториално планиране, касаещи рисковете, могат да НЕ се ограничават само
до смекчаване - при териториалното устройство могат да се вземат предвид и
мерки за подобряване на готовността при бедствия, като например осигуряване на
подходящи маршрути за евакуация, за доставка на вода за гасене на пожари,
пътища и площи за спешна помощ и др.
 За един риск или много /повече/ рискове?
Повечето планове за смекчаване на бедствията са изготвени САМО за един
риск (например наводнения) и дори за едно местонахождение на риск (например
конкретен индустриален обект). Понякога обаче, плановете се отнасят за повече
от един риск и дори за целия набор рискове при многорисковия подход. В този
смисъл е редно да се помисли, какво точно се иска.
 Географски обхват?
Различните рискове имат различен обхват.
Рисковете от наводнения например, са съсредоточени около речните
басейни, свлачищата се появяват повече в планинските райони, а горските
пожари – само в горите. От друга страна някои рискове не са ограничени, като
например пандемия от грип или разпространение на радиоактивен прах.
Във всеки случай повечето рискове не са автоматично ограничени от
изкуствените граници на една община, област, регион или дори държава. Това
означава, че смекчаващите мерки за различните рискове често имат и различен
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географски обхват. Ето защо смекчаващите планове могат да се различават един от
друг.
Много по-логично е за рисковете от наводнения планът да бъде на ниво
басейнова дирекция, отколкото на общинско ниво. Добре е да се прецени
внимателно кой е подходящият мащаб за плана и взаимодействието с кои партньори
трябва да бъде потърсено и реализирано.
 Общо или разделено планиране?
Често плановете се изготвят в партньорство между няколко обекта, общини,
области и държави. Въпреки това, в някои случаи партньорите предпочитат да
направят свой план и дори отказват да си сътрудничат с други партньори и дори
основни власти.
Понякога разделянето на работата на фази може да бъде полезно, като
например създаването на общ план с общи цели, който ще се изпълнява чрез
няколко (частични) плана на заинтересованите партньори. Това би подпомогнало
изпълнението на общия план, защото всеки партньор ще предприема необходимите
мерки съобразно своя (собствен) план, което е подходящ вариант и нашия
конкретен случай.
 Водещ партньор?
Различни (правителствени, териториални звена) организации са
ръководни при различните видове бедствия. Предимно първостепенните нива на
управление (общини, комуни, области, окръзи, региони) са водещи, но понякога
организации, като горски или водни стопанства ръководят процесите по смекчаване
на риска. В следствие на това може да има различни планове за смекчаване на
различни организации, но за един и същ риск, а от тук и различен водещ партньор.
3.1.6. Начало на процеса по смекчаване
В много случаи процесите по смекчаване нямат ясно определима начална
точка. Както беше обяснено преди, много от процесите с последствия от риск и
възможностите за тяхното смекчаване, се задействат от други интереси извън
физическата безопасност. Когато се правят опити за интегриране на смекчаването
в икономическото развитие и териториалното устройство, най-важната задача е да
има ранно предупреждаване за инициативите. В идеалния случай в началната фаза
по набелязване на идеи и концепции за нов устройствен план, специалистите по
защита /безопасност/ автоматично са поканени да участват.
В идеалния случай всеки процес по смекчаване трябва да започне с прозрачно
дефиниране на проблема и описание на общата и конкретните цели.
 Какво искат да постигнат отговорните институции?
 Какви са разпорежданията им към заинтересованите органи?
 Какъв е обхватът и бюджетът на организацията?
Оценката на риска: тази първа стъпка от процеса на смекчаване е
изключително важна. Разбира се само когато има добра представа за рисковете,
могат да се предприемат следващите стъпки от процеса на смекчаване – те бяха
представени вече към всяка от трите фази на оценката на риска:
 идентифициране на риска;
 анализ на риска;
 и преценяване на риска.
Преценяването на риска като последна стъпка включва сравняването на
резултатите от анализа на риска с политическите и обществени критерии за
определяне дали степента на риска е приемлива и може да се толерира.
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Ето защо резултатът от оценката на риска е не само вникване в настоящите и
бъдещи рискове на дадена територия, но също така и политическо приоритизиране
на рисковете: за кои от рисковете се изисква планиране на мерки за превенция и
защита?
В контекста на проекта целта се дефинира като (политическо) решение за
конкретна политика по смекчаване на риска (също и готовност за бедствия) от
гледна точка на желан и измерим резултат за обществото.
Целите трябва да бъдат:
 Специфични: да се отнасят за конкретен приоритетен риск;
 Измерими: резултатите за обществото могат да бъдат измерени,
например: с какъв процент рискът е намалял.
 Приемливи: целите трябва да са приемливи за хората, които вземат
решения и за заинтересованите страни.
 Реалистични: целите трябва да могат да бъдат постигнати в
действителност.
 Времево обвързани: целите се поставят за конкретен период от време.
Този вид политически цели се счита за необходим ориентир за по-нататъшно
идентифициране и анализ (на разходите и ползите) на мерките за намаляване на
риска, които ще оформят накрая конкретен план за смекчаване. Без вникване в
политическите цели съществува сериозен риск последващата техническа оценка на
мерките за смекчаване да се насочи към погрешни политики.
Например, при случай с безопасност на тунел експертите може да правят
проучвания за животоспасяващи мерки, докато за политиците най-важното нещо
може да бъде защита от пропадане на тунела, защото това би нанесло сериозни
щети на транспорта и индустрията, както и на националната икономика. Без
предварително консултиране с политиците техническото проучване и експертната
оценка могат да се окажат излишни.
От друга страна очакванията след подобни политически консултации за
целите не трябва да бъдат прекалено високи: без да са известни финансовите
последици от финалната Стратегия за намаляване на риска, не се знае дали
избраните политически цели ще останат до края на процеса по смекчаване на риска.
Предпочитанията могат да се сменят, ако финансирането на целите се окаже
високо. Още повече, че преди оценката на мерките за смекчаване не се знае със
сигурност кой вид мерки ще бъдат най-рентабилни. Ето защо определянето на
целите не трябва да ограничава много последващото техническо изследване.
Трябва да има възможност за оценка и на други мерки за намаляване на риска,
които не са насочени пряко към целите, тъй като те може да се окажат попредпочитани в края на краищата. Поради тази причина определянето на целите
трябва да се ограничи до желания ефект за обществото и не трябва да включва
конкретни мерки.
Примери за такива цели са:
 „Искаме да намалим вероятността от катастрофално наводняване в
нашия регион от веднъж на всеки 100 години до веднъж на всеки 1000
години“;
 „Не искаме нови уязвимости в райони с висок риск от свлачища“;
 Искаме да сме сигурни, че новите устройствени планове няма да
застрашават екологичната стойност на Natura 2000“;
 „Искаме да намалим броя горски пожари с 30%“;
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 „Искаме гражданите да са обезпечени с питейна вода за 24 часа в случай
на срив във водопроводната мрежа“.
Основните политически въпроси, които определят тези цели са:
 Как искаме да се справим с риска - чрез управление на риска,
управление на кризи или управление на възстановяването?
 В случай на управление на риска: кое искаме да намалим вероятността, ефекта или уязвимостта?
 В случай на управление на кризи или управление на възстановяването:
дали искаме да повишим готовността или устойчивостта на
службите за бързо реагиране, или упованието в собствените сили
на граждани и фирми?
 И най-накрая какъв вид въздействие искаме да намалим:
икономическо, екологично, физическо.
В предишните етапи от процеса на смекчаване на риска се вникна в
естеството и тежестта на риска, както и в политическите цели. Следващата
стъпка е оценката на възможностите, която в проекта се дефинира като „процес
по идентифициране, анализиране и оценяване на възможностите при управление
на риска, налични за намаляване на приоритетни рискове, както и
възможностите при управление на кризи и възстановяване, които са за
подобряване на помощта при бедствия и възстановителните работи“.
Възможностите в този случай се дефинират като „всички възможни
фактори, мерки и политики, в които рискът може да бъде намален и финалният
изход от бедствия и кризи може да бъде положително повлиян“. Важно е, че
възможностите се отнасят не само за оперативния капацитет на службите за
бързо реагиране - пожарни коли или линейки, но също така и за мерки за
смекчаване, или с други думи - всички възможни мерки в многослойната
безопасност.
Целта на оценката на възможностите е да улесни политиците при
вземането на стратегически решения за конкретни политики и мерки, които
допринасят за поставените цели.
Тази фаза в действителност е най-стратегическата: къде са нашите
слабости във възможностите ни за намаляване на рисковете и какво може
да направим, за да ги предотвратим?
Партньорите по този проект правят най-отчетлива разлика в трите части
на оценката на възможностите, които са аналогични /подобни/ на тези при
оценката на риска:
 Идентифициране на възможностите: да се размишлява върху
причините и следствията, за да се намерят възможности за намаляване
на риска.
 Анализ на възможностите: да се проучи относителната стойност на
идентифицираните възможности.
 Преценяване на възможностите: сравняване на възможните мерки от
страна на политиците с техните политически критерии.
Идентифицирането на възможностите е продължение на анализа на
сценариите, който се прилага за оценка на риска: чрез проучване на различните
сценарии могат да бъдат идентифицирани конкретни мерки, допринасящи за
постигане на избраните цели. В резултат се оформя списък с различни мерки, които
варират от конкретни мерки за безопасност на терен до общи мерки като
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обществено образование за повишаване на собствената увереност и култура на
поведение при бедствена и аварийна обстановка.
Следващите две фази от оценката на възможностите се илюстрират найдобре чрез следната фигура.

Когато се съпоставят рисковете с възможни мерки за смекчаване (и готовност)
първият въпрос, който изниква е: Кои са най-добрите мерки? Отговорът на този
въпрос е крайната цел на анализа на възможностите.
Това може да наложи количественото определяне на прогнозираните
положителни ефекти и в идеалния случай трябва да включва анализ разходи ползи.
Вторият въпрос е: Кои мерки са най-приемливи за вземащите решения?
Най-доброто нещо НЕ Е НЕПРЕМЕННО най-приемливо. Резултатът от
анализа разходи-ползи може да помогне за обективизиране на политическа
оценка, но винаги могат да се намесят други политически предпочитания и
интереси. Задължение на специалистите и експертите е да запознаят
вземащите решения със съответната информация, но окончателното решение
трябва да се вземе от висшите служители на изборни длъжности, които са и
отговорните за това.
В идеалния случай анализът на възможностите включва анализ разходиползи.
Анализът разходи-ползи се дефинира от ЕС като: „процедура за оценка на
целесъобразността на проект чрез съпоставяне на ползите и разходите“.
Резултатите могат да бъдат изразени по различни начини, включително и
чрез вътрешна норма на възвръщаемост, нетна настояща стойност и съотношението
„разходи-ползи“.
Целта на анализа разходи-ползи е да се даде възможност за информирани
решения относно използването на ограничените обществени ресурси.
Анализът разходи-ползи се използва често в страните от ЕС и по-специално
на национално ниво в областта на инфраструктурата, екологията, безопасността на
движението, териториалното планиране, външната сигурност, а също и
управлението на риска.
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За да може да се използва анализът разходи-ползи в процеса по смекчаване
на риска, е важно да не се свежда само до паричната стойност. В същността на
намаляването на рисковете трябва да бъдат включени жизнените интереси на
обществото: както икономически аспекти, така и обществени, свързани с жертви,
материални или екологични щети. Ето защо анализът разходи-ползи, или
социалният анализ разходи-ползи трябва също да съдържа информация за
ефектите (предимства и недостатъци), които нямат непременно парично
изражение.
Тъй като това изисква многокритериен подход, анализът разходи-ползи се
нуждае от разнообразни експертни мнения.
Вероятността за даден риск има много голямо влияние върху резултатите от
анализа разходи-ползи. От голямо значение е дали инфрастуктурните инвестиции в
мерки за намаляване на риска трябва да се оценяват на базата на някакъв сценарий
с вероятност веднъж на 10, 100 или 1000 години. Проблемът е в това, че оценката
за вероятност от риск е много несигурна. Макрофакторите, които определят
вероятността за риск, са непостоянни в значителна степен. Когато тази несигурност
не може да бъде намалена, резултатът от анализа разходи-ползи в много случаи
може да излезе или положителен, или отрицателен.
 Вероятността от събития, свързани с климата е трудно да се изчисли за
по-дълъг период от време, заради глобалното затопляне. Например
наводнения, както и индуцирани от проливни дъждове и снегове
свлачища най-вероятно ще се появяват по-често в бъдеще. Това
означава, че с продължаващите открития и прозрения за глобалното
затопляне, резултатите от анализа разходи-ползи за смекчаващи мерки,
свързани с бедствия, трябва непрекъснато да се преразглеждат.
 Специфичен проблем е пространствено-времевата променливост на
рисковете, което означава, че вероятността и въздействието им може
да бъде много различно във времето и пространството. Ето защо
анализът разходи-ползи в много случаи е верен за точно определена
локация и времева рамка и би трябвало да бъде повтарян
многократно, за да могат да се вземат информирани решения за поголеми райони.
 За изчисляване в евро на уязвимости и възможни щети в повечето
случаи е необходимо разширено проучване. Много пъти това не е
възможно, нито наложително.
3.2. Мерки за възстановяване и/или изграждане на съоръжения, осигуряване
на подходящо техническо оборудване.
Събитията, които настъпиха през последните години в Европа и у нас, ни
помагат да разберем важността на рисковете и възможността да ги
идентифицираме или поне да приближим до причините на тяхното възникване.
В много по-малка степен всички - лицата, вземащи решения - хора или
компании, сме изложени на рискове в личния или професионалния живот.
Въздействието на природните рискове продължава да се увеличава всяка
година и ако се желае да се противодейства на отрицателните ефекти, първата
стъпка е да се създадат ефективни механизми за идентификация, инструменти и
техники за анализ.
Естественият анализ на риска е основа за провеждане на проучвания за
въздействие и оценка на риска, както и за планиране на земеползването и
планиране на аварийни действия.
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За да се разбере този проблем, е изключително уместно да се дефинират
понятията за опасности и рискове.
Понякога рискът се счита за синоним на опасност, но рискът има и редица
допълнителни последици.
Опасността се определя като „потенциална заплаха за хората и тяхното
имущество“, а рискът като вероятност за настъпването на опасност.
Опасността, рискът и бедствията действат в променлив мащаб. По отношение
на тежестта на опасността беше направена следната класификация:
 опасности с пряк ефект върху хората: смърт, болест, стрес, щети;
 опасности с пряко въздействие върху стоки: икономически загуби,
унищожаване на различни стоки;
 опасности с пряко въздействие върху околната среда: загуби, отразени
върху флората и фауната, замърсяване.
Идентифицирането на риска и оценката на риска се основават на проучвания,
които анализират хронологични данни за настъпването на определено събитие и
неговите последици.
След като бъде идентифицирано извънредното събитие, е възможно да се
приемат стратегии за реагиране, които включват оценка и отговор, на няколко
етапа.
Четирите етапа са:
1. планиране преди бедствието: това обхваща голям брой дейности, като
серия от топографски анализи на устойчивостта на почвата, планове за евакуация и
др.;
2. подготовка: незабавен сигнал на населението, когато се очаква бедствие,
серия от конкретни програми за аварийно предупреждение за населението с
максимална ефективност, така че хората да бъдат мобилизирани според плана за
евакуация;
3. отговор: времево, този етап се намира непосредствено преди и след
настъпването на съответното събитие, включително реакцията на различните
предупреждения за населението и бързи евакуационни дейности;
4. възстановяване и реконструкция: е дългосрочна дейност, която се
стреми да се върне към нормално състояние след тежко опустошение, вземайки
предвид факта, че могат да се появят опустошителни последици в следствие на
бедствие в райони, които очевидно са добре подготвени за справяне с бедствия.
Тези проекти работят посредством местни уредби, които включват висока
степен на приемливост и подкрепа от общността, те са разположени на интерфейса
между мерките за намаляване на загубите, основаващи се на така наречените
подобрени човешки събития, и тези, базирани на някаква адаптация на хората, на
условията, наложени от възникването на извънредното събитие.
Намаляването на уязвимостта на хората спрямо извънредното събитие
включва създаване на промени в отношението и поведението на хората към
бедствия. В този контекст помощите за бедствия имат компонент, представен от
реакцията на хората в случай на очакване на бедствие.
Промяната на събитието е ограничена като отговор поради незначителна
степен на контрол, която човекът може да упражнява над разрушителните сили на
природата. Повечето географски опасности са извън способността на човека да ги
контролира.
Промяната на събитието – Тя предполага защитата на сравнително малки
площи чрез прилагане на конкретни проекти за структурни мерки.
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Промяната на уязвимостта – Тя включва мерки за предупреждение на
населението.
Модификацията на уязвимостта се състои от:
 подготовка на населението;
 програми за превенция;
 планове за евакуация;
 осигуряване на спешна медицинска помощ и храна;
 изградени приюти за евакуираните и т.н.
Каквито и формални договорености да бъдат направени в случай на аварийни
планове, жизненоважните елементи са разбирането и сътрудничеството между
хората. Важна роля има и международната подкрепа на правителствените агенции
и неправителствените организации, благотворителни програми.
3.3. Оценка на състоянието на съществуващите системи за предпазване,
откриване и ранно предупреждение и оповестяване на отговорните
институции и населението
Известяването се прави въз основа на информацията, получена от
населението или от структурите, които наблюдават източниците на риск.
Предупреждаването на населението се реализира от органите на местната
публична администрация чрез специфичните предупредителни средства въз основа
на уведомлението, получено от упълномощените структури.
Предварителното алармиране се изпълнява чрез изпращане на
предупредителни съобщения/сигнали до властите относно вероятността от
бедствия.
Алармирането на населението се реализира от органите на местната
публична администрация със специфични средства въз основа на уведомлението,
получено от упълномощените структури.
Специфичните предупредителни и алармени средства са инсталирани на
местата, определени от окръжната (общинска) инспекция за извънредни ситуации
и професионални аварийни служби.
Предупредителните и алармени съобщения се изпращат с приоритет и
безплатно през всички телекомуникационни системи, радио и телевизионни
станции и мрежи, включително сателитни и кабелни, работещи на територията на
Румъния, при изрично искане на кметовете/ръководителите на структури за
извънредни ситуации.
Използването на средствата за известяване в случай на бедствия се
извършва само с одобрението на кмета на населеното място, на лидера на
публичната институция или на икономическия агент, участващ в зависимост от
случая, или на техните правомощия.
Системата за уведомяване, предупреждение и аларма в местности, публични
институции и икономически оператори периодично се проверява чрез обучение и
учения.
По време на управлението на извънредни ситуации могат да се разграничат
три етапа, които се различават един от друг по степента на представена опасност.
Те се задействат при достигане на критични прагове (критерии за
предупреждение), специфични за анализираното явление (наводнения, опасни
метеорологични и хидрологични явления, поведението във времето на
хидротехническите конструкции) и които са посочени в специални инструкции.
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А) Ситуацията на внимание има значението на специална ситуация и не
представлява непременно опасност.
Последствията от навлизането в ситуацията на внимание са:
 зачестяване на наблюденията и измерванията, направени за
проследяване на явлението и прогнозиране на неговото развитие;
 проверка на строежите с отбранителна роля и мониторинг за
осигуряване на условията за оттичане на водните маси;
 информиране за възможността от случайно замърсяване.
Б) Алармирането/оповестяването се характеризира от еволюция на
явленията в посоката, в която те могат да доведат до определена опасност
(например: по-нататъшното увеличаване на нивата на водното течение,
увеличаването на инфилтрираните потоци през хидротехническите
конструкции за задържане на материали от тялото им, увеличаването на
интензивността на валежите или скоростта на вятъра, потвърдено случайно
замърсяване, което изисква интервенции и други).
Задействането на състоянието на алармата води до навлизане в
оперативната ситуация на щабовете/комисиите за извънредни ситуации.
Проведените дейности са както дейности, предназначени за контрол на явлението,
така и подготвителни дейности за случайността на задействане на опасната
ситуация.
В) Ситуацията на опасност - тя се задейства, когато опасността стане
неизбежна и е необходимо да се предприемат изключителни мерки за ограничаване
на ефекта от наводненията (евакуация на населението, животни, някои
материални блага, специални мерки при експлоатацията на хидротехническите
конструкции с отбранителна роля срещу наводненията, ограниченията на
движението по някои пътища, мостове и мостчета, както и по водните
пътища), както и за борба със случайното замърсяване със сериозно въздействие
върху екосистемата (промяна на параметрите на качеството на водата,
унищожаване на фауната и ихтиофауната, околната среда и други или
превишаване на територията на компетентност).
Преходът от едно състояние в друго може да се извърши според
развитието/еволюцията на явленията.
Предсказанието се основава на статистическата теория и използва
исторически данни от минали събития, за да се оцени бъдещата вероятност,
повторение в подобни събития.
Прогнозата зависи от откриването и оценката на отделно събитие, което се
развива чрез последователност от процеси на околната среда, които са добре
разбрани. Прогнозата се основава на научно наблюдаеми факти и има тенденция да
бъде краткосрочна.
Предупреждението е съобщение, което информира и алармира обществото
за екстремно събитие и посочва стъпките, които трябва да се предприемат за
минимизиране на загубата.
Всички предупредителни системи се състоят от три взаимозависими
функционални модула:
1. Оценка – тя включва няколко под категории, като се започне с първо
наблюдение на промяна в околната среда, която може да представлява заплаха,
докато не се прецени естеството и големината на бедствието, и накрая се решат
оптималните решения в този случай – приоритетът на този модул е да се увеличи
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точността на предотвратяване и увеличаване периодът между времето на издаване
на предупреждението и реалното време на настъпване на събитието.
2. Разпространението се представя чрез предаване на предупредителното
съобщение от специалистите, които предвиждат настъпването на екстремно
събитие до обитателите на района, който се предполага, че ще бъде засегнат –
включва се посредническа среда, която включва различни методи за комуникация.
3. Отговорът: двата предишни етапа имат за цел да активират този модул.
Подсистемите на реакцията се влияят от прякото производство на съответното
събитие и механизмите за обратна връзка, за да се подобрят системите за
предупреждение; естеството на отговора се влияе от вида на предупредителното
съобщение и от областта на определящите фактори.
Мотивацията за разработване на система за управление на бедствия и
публично разпространение на информация има двойна подкрепа:
1 – Подпомагане на факторите за вземане на решения от публичната
администрация на ръководителите на публичните институции, които вземат
решения в случай на извънредни ситуации, чрез сложна система в областта на
извънредните ситуации, която позволява да се вземат информирани решения,
базирани на принципи, произтичащи от историята на природните бедствия,
настъпили в района/административна територия;
2 – Наличие на система за обществено разпространение на информация сред
населението и на система за ранно предупреждение на властите при природни
бедствия (наводнения, снеговалежи, големи пожари, продължителна суша,
свлачища, силно замърсяване на въздуха, водата и почвата и други природни
бедствия).
Важен принос за реализирането на тази сложна система е интегрирането на
подсистемите със записа на компонентните модули и взаимодействието между
тях.
В тази връзка трябва да обърнем внимание и на разработването на
стимулационна и контролна система за оценка на риска от пожари,
наводнения, снегонавявания, земетресения и други природни бедствия, както
и производствени аварии, вкл. радиационно изтичане и техните последици:
 разработване на система за ранно предупреждение при опасност от
възникване на природни бедствия;
 разработване на система в интернет технологиите, насочена към
управление на информацията за развитието на разрушителните
фактори;
 разработване на експертна система за управление на риска;
 разработване на пилотни системи за управление и публично
разпространение на информация за безопасността на населението.
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Глава 4: Заключения и препоръки
4.1. Условие за изпълнение на Стратегия за борба с природните бедствия и с
резултатите от производствени аварии в трансграничния регион
Първото необходимо условие за изпълнението на една стратегия е разбира
се ресурсното /финансово, кадрово и материално-техническо/ осигуряване. След
като са поставени целите и са ясни мерките на плана за прилагане на стратегията
за предотвратяване на бедствия, засегнатите страни трябва да знаят какъв ще бъде
техния принос. В крайна сметка всичко се свежда до реалното разпределение на
бюджети, до привличането на правилните експерти и използване на наличните
материални ресурси.
Общ извод от проекта е, че особено в трансграничните зони не е лесно да се
вникне в различните видове бюджети за намаляване на бедствията. Бюджетите,
които са определени изрично за мерки против бедствия, са много малко, като
същевременно такива мерки могат да бъдат финансирани от много други общи
разходи, в които не са конкретизирани средствата за превенция на риска.
Цялостният обмен на опит между партньорите по проекта показва, че бюджетите,
определени за предотвратяване на бедствия, се различават в голяма степен в
общините и държавите, не само по своя размер, но и по относителния им дял от
общинския и общия държавен бюджет.
Във всеки случай общият размер на бюджетите, определени изрично за
превенция на бедствия, се оказва относително малък в сравнение с бюджетите за
териториално и инфраструктурно развитие. Докато бюджетите за териториално
развитие се измерват в милиони /милиарди/, тези за предотвратяване на
бедствия са ограничени до десетки, стотици хиляди /милиони/. От една страна
това е разбираемо от гледна точка на въздействието върху обществото, но от друга
страна показва, че финансирането на мерки за превенция на бедствията, като част
от проектите за териториално развитие, е нищожно малко на фона на общите
разходи за такива проекти. Ето защо е нереално да се преговаря с някоя община
или министерство за отпускане на бюджет за безопасност покрай жп линия
например, когато в същото време стойността на договорите с компаниите,
изграждащи жп линията са стотици и дори хиляди пъти по‐големи.
Още една тема за обсъждане е тази, че много рискове са причинени или
задълбочени от прилагането на мерки за териториално развитие /териториалноустройствено-планиране, земеползване/. Това се наблюдава не само в случаите,
когато териториалното развитие води до появата на нов риск (като например
промишлена зона или засилен транспорт на опасни вещества), но и когато нови
уязвими обекти (жилищни сгради или училища) се строят в близост до
съществуващи рискови обекти, създадени от човека, или в зона, застрашена от
природни бедствия.
Затова общият извод е, че трябва да се обърне повече внимание на това до
каква степен мерките за безопасност са част от териториалното и
инфраструктурно развитие, включително и във финансово отношение.
Дискутирайки финансирането на мерки за превенция на риска, партньорите
по проекта достигнаха до следните ИЗВОДИ:
 Включване на превенцията на природните бедствия в други
бюджети и създаване на публично-частни партньорства;
Основен фактор за финансирането на мерки за предотвратяване на
бедствия е да се направи опит за включването им в проекти, финансирани от
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други бюджети. Това е не само въпрос на плащане за риска, който се създава, но
също и за намаляване на разходите чрез обединяване на мерките за безопасност с
други строителни дейности. Например по време на реконструкцията на даден път,
той може да бъде издигнат над прогнозните нива за наводнения, за да
функционира и като евакуационен маршрут. Шумоизолиращите стени на
магистралите могат да бъдат използвани едновременно и за намаляване ефектите
от някакъв взрив или експлозия. Има безброй възможности за комбиниране на
мерки за безопасност с необходими строителни дейности, стига партньорите да
са съгласни да ги обмислят. Това изисква тясно сътрудничество на публичните
администрации, а често пъти и публично‐частни партньорства.
Така стигаме до втория извод:
 Търсене на общи интереси и ситуации, в които всеки печели;
Друг фактор за успеха при намирането на финансиране е създаването на
публично-частни партньорства или здраво сътрудничество между публични
институции. За да се убедят заинтересованите публични администрации и дори
частните компании, че трябва да прехвърлят бюджет от други сектори или
проекти към мерки за превенция на риска, е важно да им се изясни каква е ползата
за тях. Необходимо е да се намерят общи интереси при определянето на мерките.
Например, едно горско стопанство може лесно да разбере необходимостта
от мерки за превенция на пожари, тъй като горите са част от търговските му
интереси. По същия начин всяко общинско управление /правителство/ трябва да
бъде в състояние да разбере необходимостта от мерки за защита/безопасност,
например, за предотвратяване общата загуба на инфраструктура, поради инцидент
с опасни товари, не само от гледна точка на възможните жертви, но също и за
намаляване на потенциалната вреда за националната икономика като цяло.
Независимо от това, създаването на трансграничните партньорства
означава и нещо повече от споделянето на общи интереси. То включва също така
определянето на ситуации, в които всеки печели: дори интересът да не е взаимен,
определени мерки за предотвратяване на рискове може да допринасят
едновременно за осъществяването на различни цели. Например, намаляването на
съществуващи рискове може да повиши стойността на даден терен и възможностите
за неговото използване, или пък готовността за борба с бедствията, постигната
заедно с природозащитниците може да подобри опазването на природата.
 Организиране на ранно включване (трети извод);
Идентифицирането на общи интереси трябва да се осъществи на възможно
най-ранен етап и да е свързано с мерки насочени към териториалното устройство
и с превенцията на природните рискове. Втората стъпка е сътрудничеството
при оценката на риска, за да изгради общо разбиране на проблема и да се повиши
осведомеността за него. Препоръчително е без да се бърза да бъдат включени
съответните партньори във фазата на целеполагане, за да има възможност да се
сравнят политическите цели, свързани с бедствията с целите,
продиктувани от други интереси.
 Възползване от изводите на Анализа „ползи-разходи“;
Както бе разяснено по-горе, препоръчително е да се направи анализа
разходи-ползи, за да се избере правилната стратегия за превенция. Този анализ
помага също, да се открият възможностите за финансиране на плановете за
намаляване на риска.
От една страна този анализ дава ясна представа за първоначалната
инвестиция за прилагане на мерки за безопасност, за структурните разходи по
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поддръжка и за периода на амортизация. По този начин се определя кои бюджети
по кое време да бъдат налични. От друга страна анализът разходи-ползи показва,
как някоя от страните ще спечели по някакъв начин от мерките за
защита/безопасност.
За да се открие подходящо финансиране, може да е от полза да се разгледа
баланса между тези, които плащат и тези, които печелят. Ако даден сектор
или заинтересована страна има много от планираните ползи, е съвсем логично
да се изиска участието им в стратегията за намаляване на рисковете. Все
пак, това не винаги се налага предварително или друг вариант е да се постигне
съгласие за реинвестиране на ползите в бъдещи проекти за смекчаване на
риска. Такива форми на солидарност на страните, които печелят, могат да убедят
страните, които плащат, да изиграят своята роля.
 Организиране на сътрудничество извън административните
граници;
Трудностите при прилагане на описания „принцип на солидарност“
произтичат от това, че в много случаи ползите и разходите са за различни
(териториални) нива, така както и самите рискове често излизат извън
административните граници, особено важно за трансграничните региони.
Например, в случай на речни наводнения, мерките за превенция, приложени
нагоре по течението, могат да намалят риска надолу по течението. Или определен
маршрут за безопасен превоз на опасни товари може да доведе до намаляване на
риска в една част от територията за сметка на друга. Този начин на „разпределяне“
на проблемите изисква трансгранично сътрудничество и финансиране от
местните /общинските/ власти и правителствата на страни‐членки на ЕС.
Това не е лесна задача, защото обичайната тенденция е публичните администрации
да се придържат към своите формални отговорности за територията, за която
отговарят.
4.2. Решения/предложения за установяване, прилагане и подобряване на
правната и институционална рамка за изпълнение на съвместната
румънско-българска интервенция в случай на извънредна ситуация.
4.2.1. Подобряване на правната и институционална рамка
Основни елементи на сътрудничество:
 Подготовка на гражданите за извънредни ситуации, осъществявана от
действия, основани на общи принципи и норми, хармонизиране на
действията, общо обучение в конкретни ситуации;
 Действията на организациите, участващи в дейностите по превенция и
интервенция, ще бъдат интегрирани;
 Подготовка на екипа за интервенция, адаптиран към конкретните
рискови условия, подготовка на екипа и подготовка на плана за
действие;
 Използване на национални и международни ресурси при проектирането
на мерки за защита, като се вземе предвид икономическата ефективност
и разпределението на задачите;
 Проектиране на операции в извънредни ситуации, оценка, управление
на риска, стратегически концепции, съсредоточаване върху
специфичните рискове в региона.
4.2.2. В рамките на сътрудничеството да се следват:
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 Обмяната на опит и информация, като специално внимание се обръща
на подготвителните действия преди възникването на извънредната
ситуация и оценките, извършени след приключване на интервенцията,
както и ще бъде взета под внимание възможността за искане на
международна помощ;
 Познаване на международни, национални и регионални инициативи в
областта на подготовката, превантивната интервенция;
 Информиране на гражданите, повишаване на степента на отговорност на
европейските граждани за защита на собствения им живот;
 Повишена съгласуваност между действията за гражданска защита и
действията, прилагани в международен план;
 Разработване на общи принципи и директиви, използвайки европейския
опит, намаляване на последиците от бедствия посредством
използването на техники за оценка на потенциални рискове;
 Подобряване на мерките за намеса, които ще осигурят ефективно
управление на извънредните ситуации, причинени от природни и
технологични бедствия в засегнатите райони. (Идентифициране на
рискови зони, разработване на предложения, информиране на
населението, комуникация);
 Разработване на процедури за предоставяне на взаимопомощ в
трансграничния регион, използването на оборудване;
 Разработване на план за предотвратяване на извънредна ситуация в
региона по видове рискове;
 Оценка на потенциалния риск за всяка общност;
 Разработване на процедури за ръководене на Управлението на риска;
 Правни разпоредби и регулиране на системата на отговорностите през
интервенционния период;
 Използване на нови технологии/оборудване и консултации преди
закупуването им;
 Съвместно обучение, подобрения, общи приложения за управление и
координация на участващите екипи.
4.2.3. Процедурите за трансгранично и регионално сътрудничество целят:
 Създаване на система за координация и мониторинг, позволяваща
директни отношения между двете страни, бърза и коректна
информация, хармонизирани действия при управление на извънредни
ситуации и прилагане на превантивни действия;
 Информирането на населението в региона и участието на гражданското
общество имат за цел да накарат гражданите да поемат отговорност по
отношение на самозащитата си и тяхната подготовка за предотвратяване
и премахване на последиците от извънредни ситуации;
 Неговото сътрудничество допринася за изграждането на климат на
доверие, за общи идеи и нови инициативи, като например създаването
на обща мрежа от експерти, съвместни семинари, съвместни програми
за обучение и създаване на общ екип за интервенция;
 Съкращаване на времето за предаване на потока от информация, данни
и решения чрез използване на информационни носители;
 Осигуряване на навременна, точна и пълна информация за факторите за
решение и изпълнение;
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 Оптимизиране на процеса на вземане на решения и управление на
интервенцията.
4.2.4. Форми на регионално сътрудничество, предоставена помощ в случай
на извънредни ситуации.
В случай на извънредна ситуация договарящите страни въз основа на
писменото искане, отправено от отговорния орган, могат да предоставят
взаимопомощ. В спешни случаи заявката може също да бъде устна, но в най-кратки
срокове, максимум 24 часа от искането, ще бъде изпратено писмо за
потвърждение.
Искащият помощ ще посочи:
 Мястото на извънредна ситуация, време на производство,
характеристики, степен на разширяване, характеристики на
извънредната ситуация към момента на искане на помощ;
 Извършените интервенционни мерки;
 Характеристиките на исканата помощ и приоритетни мерки за отпускане
на помощта;
 Други полезни подробности.
Съответните органи трябва да се договарят за формата, използвана за
молбата /предложението за помощ/.
Предлагащият помощ ще вземе решение възможно най-скоро и ще съобщи на
искащият условията, при които помощта може да бъде предложена, спецификата и
размерите на предложената помощ.
Комуникацията ще бъде отворена за подробности относно промяната на
ситуацията.
Договорните страни, чрез отговорните органи, незабавно се информират
взаимно за възникването на извънредни ситуации, които могат да предизвикат
последици на територията на другата страна, и предават необходимата информация
за интервенцията, за да се отстранят последиците, причинени от удължаване на
извънредната ситуация.
Други форми на сътрудничество.
В
рамките
на
сътрудничеството
предлаганата
помощ
включва
интервенционни екипи /екипи за реакция/, оборудване, хуманитарни конвои,
спасителни операции за търсене, както и други действия, които могат да бъдат
предприети при извънредни ситуации, с цел спасяване на човешки животи,
опазване на общественото здраве, евакуиране на гражданите, опазване на околната
среда, намаляване на материалните, културните загуби и страничните ефекти.
В допълнение към помощта, предлагана в случай на извънредни
ситуации, сътрудничеството включва и други форми на действие:
 Прогнози
относно
възникването
на
извънредни
ситуации,
предотвратяване, оценка, премахване на ефектите, обмен на опит в
областта на науката, техниката и практическите приложения;
 Конференции, проучвания, организиране на научни програми,
професионално обучение, сътрудничество на учебни институции и
участие в общи приложения;
 Обмен на информация относно източници, които могат да причинят
извънредни ситуации и потенциални ефекти, особено когато ефектите
могат да достигнат до територията на държавата от другата страна.
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 Взаимната информация включва също предаването на показатели за
риск, измерени за различни видове извънредни ситуации;
 Създаване и използване на единна система за мониторинг, разработване
на съвместни проекти в това отношение.
Принципите на трансграничното и регионално сътрудничество
трябва да бъдат следните:
 предоставената помощ следва да бъде неутрална и безпристрастна;
 предоставената помощ следва да бъде допълваща и да не дублира
местните действия;
 помощта не трябва да се използва в райони с въоръжен конфликт;
 помощ за налагане на финансови или други задължения на държавите,
получаващи помощта;
 да има митнически и законодателни споразумения за съдебни спорове
между партньори;
 екипът да носи отличителни (униформени) марки за разпознаване и да
не е въоръжен.
Оперативните и планираните принципи на интервенционните
действия са:
 ясна дефиниция на целта на мисията на изпълнителя;
 концентрация на усилията;
 постоянство;
 сигурност;
 легитимност;
 избягване на дублирането на усилия и действия.
Особеностите на прилагането на тези принципи за планиране са:
 мисията трябва да бъде синхронизирана за всеки участник;
 мисията се изпълнява изключително в подкрепа на местните публични
власти;
 всяко използване на средства, различни от първоначално предвидените,
затруднява мисията.
Във всички ситуации се държи на прилагането на основни принципи
като:
 допълване;
 прозрачност;
 координация;
 разделение на отговорностите;
 съсредоточаване върху постигането на основната цел.
Образец на процедура за трансгранично сътрудничество:
Оперативната информация се предава по факс или електронна поща с
искането за подкрепа за ограничаване на последиците от аварийната ситуация.
В искането се уточнява следната информация:
 Място на бедствието, дата и час на настъпване, характер, величина и
параметри на състоянието към момента на заявка;
 Вече предприети и планирани мерки;
 Естеството на исканата помощ и приоритетните аспекти за оказване на
първа помощ;
 Всички други необходими подробности;
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Информацията се актуализира непрекъснато, в зависимост от
развитието на ситуацията:
Потвърждава се наличността на интервенционния екип. Помолената страна
взема решение незабавно за предоставянето на помощта си и информира молещата
страна за своите непосредствени възможности, за естеството, обема и условията за
предоставяне на предлаганата помощ.
По отношение на искането/отговора за предоставяне на помощ може
да се приеме Образец на стандартизиран формуляр/процедура:
 Предупреждаване на интервенционния екип. Времето за подготовка за
отпътуване към мисията е около 2-3 часа.
 Информиране от страна на интервенционния екип на диспечера, който
е поискал помощта относно часа, когато той ще бъде на граничния пункт
или на мястото на срещата, за техниките на интервенция и броя на
лицата;
 Интервенционният екип ще се срещне с лице за контакт на граничния
пункт или на мястото за среща;
 Лицето за контакт от граничния пункт или от мястото за среща ще заведе
интервенционния екип до засегнатата зона;
 Диспечерът на интервенционния екип изпраща на диспечера, който е
поискал помощта, данни за необходимото гориво, настаняване и храна.
Искащата страна гарантира на интервенционния екип сигурността,
безплатната спешна медицинска помощ, храненето, настаняването,
горивото като стоките от първа необходимост, в случай че запасите на
екипа бъдат изчерпани.
 Интервенционният екип се ръководи и координира от компетентните
органи и лица, съгласно законодателството на държавата, поискала
помощта в засегнатата зона;
 Искащата страна е длъжна да използва интервенционния екип само в
съответствие с неговата дестинация, квалификация и оборудване;
 Предоставяне на разположението на интервенционния екип преводач и
средства за комуникация (телефон, факс, интернет, компютър,
радиостанции и др.).
 Изготвяне на доклади от интервенционния екип - на 12 часа.
Интервенционният екип прекратява своята дейност и се връща
незабавно на територията на държавата на помолената страна:
 ако е изпълнил мисията си;
 тогава когато компетентните местни власти решат по взаимно съгласие,
че не е необходимо да продължат интервенционните операции.
4.2.5. Пакет от предложения за осъществяване на управление при
извънредни ситуации, причинени от природни и предизвикани от
човека бедствия
 Включване на проблема с защитата срещу бедствия в стратегията за
развитие на евентуално засегнатите общности;
 Извършване на специфични за риска защитни работи;
 Оптимизация на дейностите на структурите, които осигуряват
провеждането на защитна дейност спрямо идентифицирания риск;
 Развитие на научни изследвания в областта;
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 Обучение на населението по отношение на нормите на поведение в
случай на (наводнения, затрупване със сняг, пожари);
 Упражнения и приложения със силите и средствата за интервенция;
 Подготовка на факторите с право на решение;
 Сключване на цялостни споразумения относно хуманитарната помощ в
случай на риск между местностите, които имат споразумения за
побратимяване;
 Създаване и актуализиране на компютъризирана база данни за
рисковете от наводнения, снеговалежи, пожари и реалните
възможности на структурите за реагиране;
 Тестване на стандартизираните оперативни процедури.
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4.3. Заключение
Настоящата стратегия идентифицира стратегическите цели за по-добра
координация и ефикасна реакция на съвместно трансгранично партньорство
между Община Добричка и Окръг Кълъраш, подходите и принципите, за
намаляване на риска от бедствия и приоритетните области на действия за
постигането им.
Стратегията е важна стъпка към изграждане на всеобхватна и съгласувана
рамка за превенция на природните и предизвикани от човека бедствия, която ще
допринесе за изграждане на интегриран подход към политиките на Община
Добричка и Окръг Кълъраш в тази област.
Изпълнението на Стратегията ще гарантира, че намаляването на риска от
бедствия е техен основен приоритет и ще допринесе за предотвратяване им и
намаляване на последиците от тях чрез активната работа на всички нива на
управление при много добра координация и съгласуваност между отговорните
институции. С изпълнение на заложените в Стратегията дейности ще бъде
гарантирана устойчивостта на управлението при превенцията и защитата при
бедствия.
Този модел ще спомогне не само за прилагането на единен подход към
политиката за намаляване на риска от бедствия, но и за осигуряване на
съгласуваност между трансграничните общини при изпълнението на отделните
дейности и мерки, и рационалното разходване на наличните ресурси.
Осигуряването на ефективно взаимодействие при реализиране на вертикални
(между общинските, областно/окръжно и национални нива на управление) и
хоризонтални (между отделните администрации на общините/комуните,
териториалните звена на министерствата и ведомствата на тяхна
територия, частния сектор и научната общност) политики, е ключово за
постигане на интегрирано управление на риска от бедствия в трансграничния
регион.
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INTRODUCTION
The joint strategy for better coordination and efficient responses of the joint
cross-border partnership / Strategy / between the project partners defines the mission,
key values, vision, goals, priorities and tasks for more effective risk management of
natural disasters and protection of the population, material, and cultural values on the
territory of the cross-border Dobrichka Municipality and Calarasi County. It represents
a fundamental document for joint and coordinated prevention, control, and overcoming
of the consequences of disasters and accidents, and outlines the guidelines for the
establishment of an effective, resource- and technically secured System for constant
preparedness, prevention and response to disasters.
Structurally, in general, it can be represented as follows:
Mission
Values
Vision
Content and

Strategic goals

budget planning

Political authority

Citizens/
Clients / Partners

Internal
implementation

Review by the
management

People

(process
effectiveness)

Operational goals

Results/satisfaction

Critical factor for
success 1

Results/satisfaction

Process

Competence/
training/ satisfaction

Critical factor for

Critical factor for

Critical factor for

success 1

success 1

success 1

Key performance

Key performance

indicator 1

indicator 1

Key performance
indicator 1

Key performance
indicator 1

MISSION:
To improve sustainability, quality of life, and the level of security, while working
in the interest of all citizens of Dobrichka Municipality and Calarasi County, by improving
the organization, interaction and coordination of local authorities for disaster risk
management.
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KEY VALUES:
The strategy is based on the following key VALUES: positive thinking, perspective,
awareness, culture, equality, responsibility, cooperation, continuity, and political will.
Positive thinking
In modern society, there is a negative attitude towards disasters. For it, disasters
are an active process whose challenges can be expected but not sufficiently managed.
This perspective highlights the application of the compensatory approach in disaster risk
reduction efforts, reducing it mainly to disaster preparedness and / or alleviating
existing vulnerabilities in the population, economic activity, cultural heritage, and
environment. The Compensatory policy is able to reduce the existing but not the future
risk, considered in the longer term, which should change.
Positive thinking in this regard is one of the main approaches to increase the
capabilities of the expert and management staff of responsible institutions, which
should apply a strategic, forward-looking approach based on modern principles of good
risk management of natural and man-made disasters.
Perspective
The perspective (or long-term) policy forms the basis of the strategic approach
to disasters in order to successfully manage and overcome the risk of disasters in themidterm. The perspective approach overcomes the shortcomings of the purely planning
approach, which relies only on existing trends and possible forecasts, allowing the
calculation of the uncertainty and multivariate forecasts in management organization.
For this reason, the long-term policy must be integrated into the planning of sustainable
development, incl. in natural and man-made disasters. In this sense, the adopted
programs and projects for development at the municipal level should be reviewed in
terms of their potential for disaster risk reduction.
Awareness
The basis for disaster risk reduction is the collection and dissemination of
information on good practices in relation to the successful development of full-fledged
policies in this area. The awareness of the responsible institutions ensures the easy use
of good practices in the planning of preventive measures, and the awareness of the
population facilitates the implementation and enforcement of the planned measures
and measures.
The first step in addressing the gaps in available disaster risk information is to
carry out a risk assessment, including the type of losses and damage from possible
disasters. The next step is to increase the experience by studying good practices in this
regard, which directly help both to reduce the risk of disasters and increase the
responsible attitude of the governing institutions and society,towards disasters.
Culture
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The policy of overcoming the challenges posed by the disasters to the society
needs to become a mass-public culture in order to acquire maximum scope, consistency,
and multiplication effect for the whole system of management of the public sphere.
The increased culture of disaster risk influences decision-making processes, the
development of the regulatory framework, and the organization and allocation of
resources for the reduction of the risk from disasters and accidents. The high public
culture guarantees the most effective and efficient implementation of the respective
policies.
Equality
A very important principle in the field of disaster risk reduction is the equality of
citizens. Some disadvantaged citizens and social groups with lower social status have
limited access to the relevant organizational and material resources, which is a
precondition for increased vulnerability of these social groups to disasters. For this
reason, it is necessary to create conditions for equality in the areas at risk of disaster
for all social groups, including protection and response to disasters.
Responsibility
Disaster risk reduction is a high degree of moral and social responsibility at all
levels of government and by the citizens themselves. Both directly and indirectly,
responsible leaders must believe in and seek the realization of the humanitarian cause
in the fight against disasters. The serious public responsibility they take on, with their
participation in disaster risk management requires a strict public definition of
responsibilities and a clear personalization of their implementation to each responsible
employee and citizen.
Cooperation
Modern states do not face the challenges of various disasters alone. The reduction
of their risk is supported by the joint actions of the countries within the UN, through a
common regulatory framework. Therefore, the harmonization of the regulatory
framework is a leading line of the overall behavior of the bodies managing this process.
The regulatory framework at European level in the field of disaster risk management,
as well as the International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), established in 2000
by the UN General Assembly, including the Strategy for Disaster Risk Reduction in
Southeast Europe after 2009 are the leading documents in the disaster risk management
of the member states.
EU-UN cooperation through integrated disaster management is one of the main
pillars of these strategic documents.
Cooperation is the basis for improving the organization of interaction,
coordination, coordination of joint actions and results in disaster risk management at
the international level between the relevant competent authorities, which is even
more valid for municipalities in cross-border regions.
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Continuity
The established Municipal Council for Disaster Risk Reduction in the formation of
the municipal policy in the field of disaster protection performs the functions of a
platform for disaster risk reduction, which is in harmony with the adopted National
Strategy for Disaster Risk Reduction 2018-2030 and the National Disaster Protection
Program 2014-2018.
Political will
The complexity of social organization and governance today requires a clear
political will to impose an integrated approach to disaster risk management. The
presence of political will is one of the main prerequisites for integrating disaster risk
management in planning the development of each sector of public life, which is
especially valid at the municipal level in cross-border regions.
VISION:
Based on the better cooperation between the local executive bodies and their
administrations, in the Dobrichka Municipality and Calarasi County, to create a System
for constant readiness of modern communication and information environment and
infrastructure, modern special equipment, technologies and joint operational
procedures, for the purposes of better organization of the interaction and coordination
in the management of the risk of natural disasters on their territory, increasing the
safety and quality of life of the citizens and the sustainable development of the society.
In order to achieve the expectations from the implementation of the Strategy,
the following strategic goals need to be realized:
1. To increase the capacity of the bodies at the local and regional level
responsible for the management, administration, organization, and coordination
of actions and interactions during disasters, as well as in repairing the damages
caused by them;
2. Introduce joint practices for risk assessment at local and cross-border level
and for the development of disaster impact assessments, planning of measures
to prevent or reduce the consequences of disasters and measures for protection
of the population;
3. Achieving cross-border sustainability of public relations in disasters;
4. Capacity building for joint disaster risk management on the territory of
Dobrichka Municipality and Calarasi County;
5. Achieving coherence in the implementation of sustainable development
policies, adaptation to climate change and disaster risk reduction;
6. Achieving sustainability of the organization, coordination, and interaction of
the managing authorities, forces, and means in case of disasters in the crossborder region.
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MEASURES FOR ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE STRATEGY:
1. Creating preconditions for preparation and updating of the risk assessment of
floods, other natural disasters, threat maps, and risk maps for the territory of
Dobrichka Municipality and Calarasi County.
2. Increasing the capacity of the local executive bodies and their administrations
to prepare and implement quality programs and plans for disaster risk reduction
and emergency plans /disaster protection plans/.
3. Identification and implementation of measures to increase the resilience of
critical infrastructure sites in case of disasters on the territory of Dobrichka
Municipality and Calarasi County.
4. Implementation of joint measures for disaster risk reduction in accordance
with the programs / plans / for disaster risk reduction.
5. Increasing the capacity of the responsible local authorities and their
subordinate management bodies, forces, and means for rapid response, to
organize and conduct effective preventive activities and to respond to disasters
in accordance with the disaster protection plans / emergency plans /.
6. Creation of the conditions and guidelines for preparation of a joint plan for
organization of the interaction and coordination between the partners in the
management of the risk of natural disasters.
7. Defining the need and prerequisites for the creation of an effective, resourceand technically secure system for constant preparedness for the purposes of
prevention and effective response to disasters.
8. Exchange of positive experience and good practices between the project
partners for reduction and prevention of the harmful effects of climate change,
increased risk of floods and other natural disasters on human health and safety,
property, and resources, as well as on the environment, and together with the
European and world experience, they comprehensively apply and interpret it on
their entire territory.
9. Increasing the capacity of the administrations for preparation of quality,
coordinated municipal programs for prevention and reduction of the risk of floods
and other natural disasters, through mutual exchange of good practices and
experience.
10. Increasing the preparation of the territorial bodies of the executive power
and the disaster response forces for the implementation of the disaster risk
reduction plans, the disaster protection plans in the conditions of mutual
assistance and joint cross-border partnership between Dobrichka Municipality and
Calarasi County.
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11. Research / review / in the field / in the municipalities, communes and
mayoralties /, for the existing ones, proposing the conditions and technical
solutions for construction of new, common communication and information
technical means, systems, and procedures for improvement of the
communication-information environment, for sustainable interaction of the
bodies of the local executive power and its administrations, engaged in the
management of the risk of natural disasters, the rapid response services and the
voluntary formations.
12. Establishment of local and / or integration of the existing systems for early
warning / EWS /, as part of the National systems of the two countries, for reliable
early warning and notification of the population about the dangers registered by
the monitoring stations of meteorological, hydrological, seismological, chemical,
biological, radiological, nuclear, ecological sites, institutions and organizations.
The main priority of the Strategy is analysis and assessment of the risks of natural
disasters, their mapping, advance planning for better interaction, coordination and
response in the conditions of the joint cross-border partnership between Dobrichka
Municipality and Calarasi County.
The structure and content of the Strategy are in harmony with the achievement
of the goal and tasks for sustainable prevention / protection, and reduction of the
harmful effect of floods and other natural disasters, and at the same time are subject
to the following main principles and approaches:
•
If possible, human interference in natural processes should be changed,
compensated, and avoided in the future. At local cross-border level, it is necessary to
support and encourage the harmonization of water management and land usage
practices, as well as nature protection, in order to improve flood protection within the
integrated management of the respective river basin.
•
Planning should include the entire territory of river basins with respect to
coordinated development, management, and protection of water, land, and related
resources. This approach is based on multilateral and international cooperation, incl.
and cross-sectoral planning across the basin.
• Given climate evolution, the approach to natural disasters must change its
pattern - from protection actions to risk management and coexistence with floods.
• The use of floodplains for human needs must be in accordance with the
existing risk. Tools and measures for reduction of the risk of flood damage must be
developed.
• Harm reduction and non-structural measures are more effective and
sustainable solutions in the long-run. They should be encouraged in tackling water
problems, and in particular, in reducing the vulnerability of human health and property.
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• In any case, structural measures (protective facilities) will continue to be
an important element and must focus primarily on the protection of human health,
property, and resources. The requirements for nature protection and landscape
management must also be taken into account in view of the features of the territory.
• The main part of the population and resources are located in small urban
areas, so protection facilities should be directed to these areas. In populated areas,
floods are not always a consequence of river overflows. Often the reason is heavy rains,
combined with a lack or poor quality and insufficient sewer capacity. Special attention
should be paid to drainage systems.
• Anyone who could be affected by floods should take - if possible - their
own precautions. This requires the existence of reliable early warning systems with
predictive capabilities, as well as the timely dissemination / exchange / of this
information by the competent authorities.
• The principle of solidarity is essential - protection actions in one part of
the basin / territory / should not worsen the conditions in another. The correct strategy
includes three steps: retention, storage, and drainage (above all, everything possible
must be made in order to keep the precipitation masses in place, the storage of the
excess quantities and their gradual discharge into the water-stream). Flood protection
is also based on the precautionary principle.
• Precautions should be taken in floodplains, in order to reduce the harmful
effects of floods on aquatic and terrestrial ecosystems, such as water and soil pollution.
The implementation of these principles and approaches requires joint work at all
levels of government and coordination of sectoral policies / measures / affecting
environmental protection, spatial planning, agriculture, transport and development of
urban areas. In cross-border basins, joint action by riparian states is needed to
harmonize national policies and strategies and to develop coherent action plans.
The prerequisites for correct actions are:
 Knowledge on potential threats. Prevention must be comprehensive and
must include all-natural disasters and industrial accidents. It must also include rarer
natural phenomena that also endanger human life and security.


Reliable information on taking the necessary precautions.

 Above all, interdisciplinary cooperation is needed on the phases of risk
management: assessment, planning of measures and their implementation.
 The answer to the question "what level of protection against floods /
natural disasters / can we accept" implies that we have research on what can happen,
i.e. the risk is properly assessed.
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Chapter 1: Review of strategic documents related to the fight against natural
disasters and industrial accidents at national, regional and municipal level.
Collecting information and analysis of available documents related to the protection
of the population in case of natural disasters and industrial accidents (including
radiation leakage) and actions in case of crises.
Emergency cooperation activities are currently being carried out under the
Agreement between the Government of Romania and the Government of Bulgaria on
Cooperation in Civil Protection in Peacetime, signed in Bucharest on 18 January 1996
and ratified by Law №11 / 1998. At the time of concluding the respective agreement,
the two Civil Protection structures were part of the Ministries of National Defense of
the two countries.
Taking into account the need to create an appropriate new legal framework, in
line with the new geopolitical realities and the new international and European
requirements in force (the status of the two Member States of the European Union and
the North Atlantic Treaty Organization), as well as the current requirements regarding
cooperation and mutual assistance in emergency situations, in accordance with the
principles of gradual nature and proportionality, a number of preliminary consultations
were launched at an expert level.
1.1. Collection of information and analysis of the available documents related to
the protection of the population in the Republic of BULGARIA
The Republic of Bulgaria, as a member of the European Union, transposes all
European normative documents, incl. and those related to disaster protection: DECISION
№ 1313/2013 / EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December
2013 on a Union Civil Protection Mechanism (Text with EEA relevance); COUNCIL
DIRECTIVE 2008/114 / EC of 8 December 2008 on the identification and designation of
European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their
protection (Text with EEA relevance); Directive 2007/60 / EC - European Floods
Directive. The Floods Directive has been transposed into Bulgarian law and in particular
into the Water Act (SG, issue 61 of 2010); Directive 2000/60 / EC of the European
Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for
Community Action in the field of water policy.
The main normative document is the Disaster Protection Act. It regulates the
protection of the life and health of the population, protection of the environment and
property in case of disasters.
The bodies of the executive power, the legal entities and the sole traders organize
protection in case of disasters in fulfillment of their assigned functions with this law and
with the other normative acts, regulating their activity, and coordinate in a unified
rescue system for protection in case of disasters.
The unified rescue system is the organization, coordination and management of
the actions of the units, services and structures of:

www.Interregrobg.eu

Page 12 from 78

•
•
•
•
•

ministries and departments;
municipalities;
commercial companies and sole traders;
emergency medical centers, other medical and health establishments;
non-profit legal entities;

•

armed forces.
While preserving their institutional or organizational affiliation and their
defined functions or the subject of activity in preparation for disaster response, in case
of disasters, and if necessary for simultaneous rescue and emergency recovery work of
two or more parts or units.
The structure, of the main components of the Unified Rescue System, is built
on the territory of the whole country in accordance with the administrative-territorial
division.
The main components of the Unified Rescue System ensure continuous readiness
to receive messages in the event of disasters, their assessment, and immediate action.
The other components of the Unified Rescue System provides assistance upon request
in accordance with the plans for conducting rescue and emergency recovery operations.
The Armed Forces shall provide assistance in carrying out rescue and emergency
recovery work by order of the Minister of Defense, on the grounds of a request from the
relevant state body, in accordance with the plans for rescue and emergency recovery
work.
The coordination of the components of the Unified Rescue System /URS/ is
carried out through the operational centers of the General Directorate "Fire Safety and
Civil Protection" / GDFSCP/.
The interaction and coordination between the parts of the Unified Rescue
System involved in rescue and emergency rescue operations in the disaster area are
performed by a supervisor on the spot.
The Unified Rescue System ensures readiness for action and the ability to
respond in a timely manner in emergencies. The main task of the system is ensuring
reliable protection of the life, health, and property of the population, territory, and
environment, cultural and material values of the country.
1.1.1. Main component of the Unified Rescue System
The main components of the URS are the Regional Directorates of the Ministry
of Interior, the General Directorate "Fire Safety and Civil Protection", the Bulgarian Red
Cross and the emergency medical care centers.
They shall ensure a continuous readiness to receive notifications in the event
of disasters, to assess their nature and scale and to take immediate action.
The activities for the protection of the population in case of threat or
occurrence of disasters / Art. 19 of the DPA / include:
•
warning;
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•
implementation of urgent mitigation measures;
•
disclosure;
•
rescue operations;
•
providing medical care in emergencies;
•
rendering first psychological help to the victims and to the rescue teams;
•
management and liquidation of ecological incidents;
•
protection against explosives and ammunition;
•
search and rescue operations;
•
radiation, chemical and biological protection in case of incidents and
accidents with dangerous substances and materials and against nuclear, chemical, and
biological weapons;
•
limitation and elimination of fires;
•
temporary removal;
•
carrying out urgent emergency recovery works;
•
limiting the spread and elimination of epidemic outbreaks, epidemics and
epizootics of infectious and parasitic diseases;
•

other security-related operations.

The protection of the population in the event of a declaration of a state of war,
a state of war or a state of emergency shall be provided in accordance with the
provisions of the Geneva Conventions of 12 August 1949 (unpublished) The National
Assembly of 1954 (Sample, Issue 43 of 1954), and the Additional Protocols to the Geneva
Conventions of 1977, ratified by Decree № 1586 of the State Council of 1989 (SG, issue
62 of 1989).
1.1.2. Preparation of the URS components
The preparation of the components of the URS is carried out through training
and exercises.
The purpose of the trainings is to establish the condition of the communication
and information system and the readiness of the teams for disaster response.
The exercises are planned and conducted in order to improve the interaction
and coordination of the constituent parts of the URS and the executive bodies for disaster
response.
The trainings and exercises are conducted by order of the Minister of Interior,
the DistrictGovernor and the Mayor of the Municipality.
1.1.3. Coordination of the components of the URS
The coordination of the constituent parts of the URS is carried out by the
Operational Centers of the General Directorate of the Ministry of Interior.
The main tasks of the Operations Centers are:
• receiving and evaluating information on disasters;
• notifying the competent components of the URS and coordinating further
action on the basis of standard operating procedures;
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• carrying out early warning and notification of the executive authorities, the
components of the Unified Rescue System and the population in case of disasters;
• Involvement of additional forces and resources of the main and other
components of the URS according to the disaster protection plan at the request of the
head of the site, the mayor of the municipality, or the regional governor.
The received and transmitted voice information in and from the OC is recorded
and archived with the possibility for further listening.
The standard operating procedures are developed by the Secretary-General of
the Ministry of Interior, in coordination with the heads of the units, services, and other
operational structures.
The enterprises carrying out electronic communications are obliged to assist the
Ministry of Interior in carrying out the communications in case of disasters and the
national emergency call system with the European Emergency Number 112.
1.1.4. Interaction and coordination between URS units
The interaction and coordination between the URS units participating in the
REDRW in the disaster area / place of intervention / is carried out by the head of
operations / Art. 31 of the DPA /.The head of operations is appointed by an order of the
mayor of the municipality.
1.1.5. Rights of individuals in case of disaster/Art. 33 of the DPA/
• Right to information on protection measures;
• Right to training on how to behave and act in disasters;
• Right to remedies;
• Right to emergency and rehabilitative assistance;
• Compensation for actual damages caused during or in connection with the
normatively established actions for protection in case of disasters.
The aids and compensations shall be provided under conditions and order,
determined by the Regulations for the organization and the activity of the
interdepartmental commission for restoration and assistance at the Council of Ministers.
1.1.6. Obligations of individuals in disasters /Art. 34 of the DPA/
• Tolerate restrictions in connection with a declared state of emergency;
• Assist any other individual whose life and health are at risk as a result of a
disaster, provided that he does not risk his life and health;
• Inform the relevant emergency call center or otherwise seek the opportunity
to provide assistance when they are unable to provide the necessary assistance in
person;
• Provide assistance in accordance with their capabilities or material
assistance at the request of the Mayor of the Municipality or the Head of the site;
• Allow, if necessary, the entry of rescue teams and equipment, carrying out
terrain reconstruction, construction of facilities for protection against risk factors,
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clearing of land, and removal of buildings or their parts, facilities, and plantations,
when they are owners, users, or real estate managers;
• Provide the Head of the rescue team with information about the dangers
that could endanger the health and life of rescuers or the population;
• Allow gratuitous placement of equipment of the early warning and
notification systems in the real estates, which are their property, and provide access to
them for their operation;
• Do not impede the access of authorized officials to collective remedies for
control, prevention, and repair.
1.1.7. Obligations of the legal entities and sole traders, carrying out activity in
sites of the 1st cathegory under the Spatial Development Act /Art.35 of the DPA/
with danger of disaster / accident /
• Develop an emergency plan for the site and approve and update it when
circumstances change;
• Organize trainings on the implementation of the plan at least once a year;
• Provide the Mayor of the municipality with information about the municipal
disaster protection plan;
• Build and maintain local public address systems;
• Create, prepare and maintain in readiness forces and means for protection
of the workers in the site;
• Conduct training for disaster protection workers.
1.1.8. Obligations of legal entities and sole trade operating in public buildings 2 nd
cathegory under Spatial Development Act / Art. 36 of the DPA /
• Develop a disaster protection plan for residents and approve and update it
when circumstances change;
• Organize trainings on the implementation of the plan at least once a year;
• Build and maintain local public address systems;
• Create and maintain in readiness means for protection of the residents on
the territory of the site;
• Conduct training for disaster protection staff.
The legal entities and the sole traders, included in the plan for carrying out
rescue and urgent emergency-restoration works, are obliged to provide upon request
the planned aid / art. 37 of the DPA.
Legal entities and sole traders - operators of radio and television programs, at
the request of the operational centers of the Unified Rescue System must broadcast
immediately and without changing the content and meaning of urgent information
necessary for the protection of the population. The information is broadcast free of
charge.
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1.1.9. Voluntary formations
Voluntary formations are created by the mayor of the municipality by decision
of the municipal council. / art. 41 of the DPA /.
Under conditions and in accordance with the procedure set forth in the Disaster
Protection Act, voluntary formations shall be established for the prevention or control
of disasters, fires and emergencies and for the elimination of their consequences.
The Mayors of municipalities, regions, mayoralties, and deputy mayors organize
at the expense of the municipal budget voluntary formations for extinguishing forest
fires by the order of the Disaster Protection Act / Art. 142. (1) of the Forest Act /.
The financing is regulated in the Law on Municipal Budgets.
By-laws:
1. Ordinance on the procedure for establishing and organizing the activities of
voluntary formations for prevention or control of disasters, fires and emergencies and
elimination of their consequences / adopted by CMD 123 of 25.06.2012, prom. SG No.
50 of 03.07.2012 /, ... amended. and ext. SG No. 94 of 24.11.2017
2. Ordinance з Iz-1669 of 17.08.2012 on the procedure for creating, maintaining
and keeping the registers of voluntary formations / in force since 31.08.2012, issued by
the Ministry of Interior, prom. SG No. 67 of 31.08.2012 /, ... amended. and ext. SG No.
58 of 31.07.2015
3. Ordinance on the conditions, the procedure for receiving and the amounts of
the remuneration of the volunteers for training and for implementation of tasks for
protection in case of disasters, adopted by the Council of Ministers № 143 / 20.06.2008,
as amended. and ext. SG. No. 16 of 19.02.2013, ... amended. and ext. SG No. 29 of
April 8, 2019
4. Decision of the Council of Ministers № 208 of 16.04.2019 on the adoption of
standards for the activities delegated by the state in 2020 with natural and value
indicators.
5. Strategy for development of the voluntary formations for protection in case
of disasters, fires and other emergency situations in the Republic of Bulgaria for the
period 2012–2020.
1.1.10.
Emergency. Nature and enforcement bodies. Declaring state of
emergency / Art. 48,49,50,53 of the DPA
DISASTER SITUATION is a regime that is introduced in the disaster zone by the
bodies specified in the law, related to the application of measures for a certain period
of time in order to control the disaster and conduct REDRW;
The MAYOR OF THE MUNICIPALITY declares with an order a state of emergency
for the whole or for a part of the territory of the municipality. A copy of the order shall
be sent immediately to the Regional Governor and to the Minister of Interior;
The DISTRICT GOVERNOR declares by order an emergency situation for all or
part of the territory of the district. A copy of the order shall be sent immediately to the
Minister of the Interior.
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1.1.11.
Responsibilities and tasks of the General Directorate “Fire Safety and
Protection of the Population”
The General Directorate "Fire Safety and Protection of the Population" is a
national specialized structure of the Ministry of Interior for ensuring fire safety, rescue
and disaster protection under the terms and conditions of the Law on the Ministry of
Interior and the Disaster Protection Act. It performs:
1. preventive activity;
2. state fire control;
3. preventive control;
4. fire-fighting activity;
5. rescue activity;
6. permission and control activity of traders, performing fire safety activities in
sites and / or operation of devices and equipment, related to the fire safety;
7. permission and control activity of fire extinguishing products with regard to
their extinguishing efficiency;
8. urgent emergency-restoration works, operative protection in case of floods
and search and rescue operations;
9. chemical, biological and radiation protection in case of incidents and
accidents related to dangerous substances and materials, and control of ecological
incidents;
10. early warning and announcement in case of disasters and in case of air
danger of the bodies of the executive power and the population;
11. operational cooperation with the structures of the European Union, NATO
and international organizations in the field of fire safety and protection of the
population, humanitarian aid, civil-military emergency planning;
12. supporting the activity of the Interdepartmental Commission for
Reconstruction and Assistance to the Council of Ministers;
13. methodological and expert assistance in disaster protection of the territorial
bodies of the executive power;
14. protection of the population in declaring a state of war, martial law or state
of emergency in accordance with the provisions of the Geneva Conventions of 12 August
1949 and the Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1977;
15. interaction with the competent bodies on the issues of readiness for work in
case of war, in case of war or emergency;
16. information-analytical activity;
17. scientific-applied and expert activity.
When performing fire-fighting and rescue activities and in urgent emergencyrecovery works to ensure access to the site of the disaster or accident, to artificial and
natural water sources, the bodies for fire safety and protection of the population /
according to Art. Art. 124. of the LMI / have the right:
1. to enter residential, industrial and other buildings and premises of natural
and legal persons;
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2. to destroy buildings or parts of them, to dismantle structures, to remove,
destroy or damage property or plantations, when they have no other way to carry out
the activity;
3. to use rescue, fire-fighting, transport, communication and other technical
means - property of natural or legal persons;
4. to attract officials and citizens for rendering assistance;
5. to change the traffic regulation in the area, where fire-fighting and rescue
activities are performed, as well as urgent emergency-restoration works until the arrival
of the respective competent bodies;
6. to use gratuitously water sources and water supply networks for providing the
necessary quantities of water in case of disasters, for extinguishing fires and in
emergency situations.
In case of disasters, fires and emergencies, the bodies of state power, local selfgovernment, legal entities and citizens are obliged to provide the bodies for fire safety
and protection of the population with their own rescue, fire-fighting, transport,
communication and other technical means. Compensation is paid to the owners for the
use of these funds in accordance with the procedure determined by the Minister of
Interior.
1.1.12.

By-laws concerning disaster protection

1. The National Strategy for Disaster Risk Reduction (NSDRR), developed on the
basis of Art. 6a, para. 2, item 1 of the Disaster Protection Act and outlining the vision
for reducing the risk of disasters on the territory of the Republic of Bulgaria. The NSDRR
recognizes the international approach to ensure policy coherence for disaster risk
reduction, climate change adaptation and sustainable development, in accordance with
the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, the Paris Climate
Agreement and the Sustainable Development Program of the UN to 2030 – "Transforming
our world".
2. Ordinance on the terms and conditions for functioning of the National System
for early warning and notification of the executive authorities and the population in
case of disasters and for notification in case of air danger, In force from 09.03.2012,
Adopted by CMD № 48 from 01.03. 2012, Prom. SG. issue 20 of March 9, 2012, amended
SG. No. 60 of July 22, 2014, Am. and ext. SG. issue 61 of August 2, 2019
3. Ordinance on the terms and conditions for conducting evacuation and
dispersal, Prom. - SG, no. 103 of 28.12.2012, Adopted by the Council of Ministers № 337
of 20.12.2012.
4. Ordinance on the conditions, procedure and bodies for analysis, assessment
and mapping of disaster risks, In force since 02.11.2012, Adopted by CMD № 264 of
25.10.2012, Prom. SG. No. 84 of November 2, 2012, as amended. SG. issue 9 of 31
January 2014, amended and ext. SG. issue 44 of 10 June 2016, amended SG. issue 55 of
July 7, 2017
5. Ordinance on the procedure, manner and competent authorities for
establishing the critical infrastructures and their sites and risk assessment for them, In
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force since 23.10.2012, Adopted by CMD № 256 of 17.10.2012, Prom. SG. issue 81 of 23
October 2012, amended and ext. SG. issue 19 of 26 February 2013, amended SG. issue
27 of April 5, 2016
6. Ordinance for prevention of major accidents with dangerous substances and
limitation of their consequences, In force since 19.01.2016, Adopted by CMD № 2 of
11.01.2016, Prom. SG. issue 5 of 19 January 2016, amended and ext. SG. issue 3 of
January 5, 2018
7. Ordinance on the essential requirements and conformity assessment of
personal protective equipment, Effective from 21.04.2018, Adopted by CMD № 5 from
11.01.2018, Prom. SG. issue 6 of 16 January 2018
8. Ordinance on the procedure for the establishment and designation of
European critical infrastructures in the Republic of Bulgaria and the measures for their
protection, Adopted by CMD № 38 of 18.02.2013, Prom. SG. issue 19 of 26 February 2013
9. Ordinance on emergency planning and emergency preparedness in case of a
nuclear and radiation accident, In force since 29.11.2011, Adopted by Council of
Ministers № 313 dated 22.11.2011, Prom. SG. No. 94 of November 29, 2011, as amended.
SG. No. 57 of July 28, 2015, as amended. SG. issue 55 of July 7, 2017
10. Ordinance on the procedure for creation, storage, renewal, maintenance,
provision and reporting of stocks of individual means of protection, In force since
20.01.2009, Adopted by CMD № 3 of 10.01.2009, Prom. SG. issue 5 of 20 January 2009,
amended SG. issue 5 of 19 January 2010, amended SG. issue 7 of 21 January 2011,
amended SG. issue 16 of 19 February 2013, amended SG. issue 57 of July 28, 2015
12. Regulations for the organization and the activity of the interdepartmental
commission for restoration and assistance to the Council of Ministers, In force from
13.04.2010, adopted by CMD № 58 from 06.04.2010, promulgated. sg. issue 28 of 13
April 2010, amended sg. issue 7 of 21 January 2011, amended and ext. sg. issue 32 of
24 April 2012, amended and ext. sg. No. 75 of October 2, 2012, as amended. sg. No. 62
of July 12, 2013, as amended. and ext. sg. issue 25 of March 18, 2014, amended sg. No.
60 of July 22, 2014, as amended. and ext. sg. issue 102 of 12 December 2014, amended
sg. issue 8 of 30 January 2015, amended and ext. sg. issue 22 of March 22, 2016,
amended SG. issue 40 of 27 May 2016, amended and ext. SG. issue 96 of December 2,
2016
13. Instruction № 8121з-915 on the terms and conditions for implementation of
operational protection in case of floods, Prom. in SG 101 of 09.12.2014
14. Instruction № 8121з-914 of 01 December 2014 on the terms and conditions
for carrying out urgent emergency recovery works.
15. Instruction № 8121h-955 of 8 December 2014 on the terms and conditions
for carrying out search and rescue operations.
16. Instruction № 8121h-33 of 10 January 2019 on the terms and conditions for
carrying out diving activities by the police authorities and the bodies for fire safety and
protection of the population in the Ministry of Interior, in force since 25.01.2019, issued
by the Minister of the Interior. Prom. SG. issue 8 of January 25, 2019
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17. Instruction № 2 of 5 July 2004 on the preparation and training of children,
pedagogical, administrative and support staff in kindergartens for safe behavior in
disasters, accidents, catastrophes and fires.
18. Instruction № 8121h-953 of 8 December 2014 on the terms and conditions
for the implementation of chemical, biological and radiation protection in case of fires,
disasters and emergencies.
1.1.13.
Normative
Municipality

acts

concerning

disaster

protection

in

Dobrichka

1. Order №РкД-20-109 / 02.09.2016 of the District Governor of Dobrich District,
on the grounds of Art. 32, para. 1 of the Administration Act in connection with Art. 64a,
para. 1, para. 2 and para. 7 of the Disaster Protection Act, in order to improve the
coordination and interaction between the organizations and departments on the
territory of Dobrich District for the establishment of a “Regional Council for Disaster
Risk Reduction”.
2. Order № РкД-20-140 / 05.10.2018 of the District Governor of Dobrich District,
on the grounds of Art. 32, para. 1 of the Administration Act in connection with Art. 64a,
para. 1, para. 2 and para. 7 of the Disaster Protection Act, in order to improve the
coordination and interaction between the organizations and departments on the
territory of Dobrich district to update the composition of the "Regional Council for
Disaster Risk Reduction".
3. Order № RD-11-10-08 / 12.01.2019 of the District Governor of Dobrich
District, on the grounds of Art. 32, para. 1 and Art. 31, para. 1, item 9 of the
Administration Act in connection with Art. 64, para. 1, item 1 and item 10 of the Disaster
Protection Act and according to the need to prepare the district for work in 2019 for
the formation of "Headquarters for implementation of the regional plan for disaster
protection".
4. Order № OKД-14-02-3 / 29.10.2019. of the District Governor of Dobrich
District, on the grounds of Art. 32, para. 1 and Art. 31, para. 1, item 9 of the
Administration Act in connection with Art. 64, para. 1, item 1 and item 10 of the Disaster
Protection Act and according to the need to prepare the district for work in 2019 for
updating the "Headquarters for implementation of the regional plan for disaster
protection".
5. Order № 33 of the Мayor of Dobrichka Municipality, for the establishment of
the Municipal Headquarters for implementation of the disaster protection plan from
14.01.2020.
6. Order № 104 of the Mayor of Dobrichka Municipality, for the establishment
of the Municipal Council for Disaster Risk Reduction from 03.02.2020.
7. Order № 195 of the mayor of Dobrichka Municipality, for determination of
the persons in charge of settlements for work in severe winter conditions and in case of
disasters from 04.03.2020.
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1.2. Collection of information and analysis of available documents related to the
protection of the population in the Republic of ROMANIA
1.2.1. About emergencies
1. Government Emergency Ordinance № 21/2004 of the National Emergency
Management System, approved by amendments to Law № 15/2005.
2. Decision of the Government of Romania № 1491 / 09.09.2004 approving a
framework regulation on the organizational structure, the duties, the functioning and
the equipment of the working committees and emergency centers.
3. Government Ordinance № 2288/2004 approving the allocation of the main
support functions provided by ministries, other central government bodies and nongovernmental organizations in the field of emergency prevention and management.
4. Law № 481/2004 on Civil Protection, as subsequently amended. Order of the
Minister of Administration and Interior № 1259 of 10 April 2006 approving norms for
organizing and ensuring the activity for warning and notification in situations of civil
protection.
5. Government Ordinance № 642/2005 on the approval of the criteria for
classification of administrative-territorial units, public institutions and economic
entities from the point of view of civil protection according to the type of specific risks.
6. Government Ordinance № 501/2005 on the approval of criteria for the
provision of funds for individual protection of citizens.
7. Order of the Minister of Administration and Interior № 1184 of 6 April 2006
approving norms for organizing and ensuring the activity of evacuation in emergency
situations.
1.2.2. Regarding nature risks
1. Government Ordinance № 2288/2004 approving the allocation of the main
support functions provided by ministries, other central government bodies and nongovernmental organizations in the field of emergency prevention and management.
2. Government Ordinance № 1.85 / 2005 for approval of the National Flood Risk
Management Strategy.
3. General Order of the Minister of Administration and Interior and the Minister
of Environment and Water Management № 638/420/2005 approving the Ordinance on
the Management of Emergencies Caused by Floods, Dangerous Meteorological
Phenomena, Incidents in Hydrotechnical Facilities and Incidents of pollution.
4. General Order of the Minister of Administration and Interior and the Minister
of Environment and Water Management № 1995/1160/2006 for approval of the
Ordinance on prevention and management of emergencies at risk of earthquakes and /
or landslides.
5. Management of the regional governor and the mayor for emergency
management in case of flood.
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1.2.3. Regarding technological risks
1. Government Ordinance № 95/2003 on the control of activities presenting a
risk of major accidents involving dangerous substances.
2. Order of the Minister of Administration and Interior № 647/2005 approving
methodological standards for the development of emergency plans in the event of
accidents involving dangerous substances.
3. Order of the Minister for Agriculture, Forestry, Water and the Environment
№ 142/2004 approving the procedure for assessing the safety report in respect of
dangerous activities which cause major accidents involving dangerous substances.
4. Order of the Minister for Agriculture, Forestry, Water and the Environment
№ 1084/2003 approving procedures for the notification of activities relating to accidents
involving dangerous substances.
5. Order of the Minister for Agriculture, Forestry, Water and the Environment
№ 251/2005 on the organization and functioning of risk headquarters as regards the
control of activities presenting a risk of major accidents involving dangerous substances.
6. Order of the Minister of Agriculture, Forestry, Water and the Environment №
1299/2005 approving the inspection procedure.
7. General Order of the Minister of Agriculture, Forestry, Water and the
Environment № 2/211/118/2004 approving the procedure for regulating and controlling
the transport of waste on Romanian territory.
8. Law № 6/1991 Accession of Romania to the Convention on the basis of
controls on the transport of hazardous waste.
1.2.4. Regarding nuclear risks
1. Order of the Minister of Administration and Interior № 684/2005 approving
methodological standards for the planning, preparation and intervention in the event of
a nuclear accident or radiation emergency.
2. Order of the Minister of Administration and Interior № 683/2005 approving
the generation of procedures for data collection and validation of a response in the
event of a radiation accident.
3. Order CNCAN № 242 for approval of the republican norms for security of
planning, preparation and intervention in case of a nuclear accident or radiation
emergency.
1.2.5. Regarding fire protection
1. Law № I307 / 2006 on fire fighting, with subsequent amendments and
implementations.
2. Government Decision № 622/2004 creating the conditions for entry into the
market for construction products, with subsequent amendments and implementations
(transposed by the Construction Products Directive 89/106 / EEC).
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3. Order of the Minister of Administration and Interior № 1474/2006 approving
the Regulation as regards the planning, organization, preparation and conduct of
emergency prevention activities.
4. Order of the Minister of Administration and Interior № 163/2006 approving
common fire-fighting standards.
1.3. Commitment of the Republic of Romania and the Republic of Bulgaria on
international agreements and the harmonization of the Bulgarian with the EU
legislation, with emphasis on the EU Civil Protection Mechanism and the
Solidarity Fund to support the affected municipalities
1.3.1. Need to increase EU capabilities
We are facing major challenges - inside and outside the EU.
Major disasters - natural, man-made or a combination of both - such as the Indian
Ocean tsunami in 2004, the Lebanon war in 2006, the occasional pollution of sea basins
in third countries or the recent forest fires and floods in Europe in the summer of 2007,
led to more calls to increase the effectiveness of the EU's existing disaster response
capacity. In addition, the number of disasters related to climate change is increasing.
This will also affect the Union's neighbors.
European citizens expect the Union to protect their lives and property in the EU,
while providing effective disaster relief in other parts of the world as an important
expression of European solidarity. Organizations ranging from the UN to NGOs and EU
partners from third countries have high expectations of the role that the EU can play in
disaster relief. The European Parliament, as well as the European Council of December
2007, called on the Council and the Commission to make the best use of the
Communities’ Mechanism for Cooperation in the Field of Civil Protection, together with
the Civil Protection Financial Instrument, to help tackle serious unforeseen situations in
the future and to further strengthen cooperation with and between Member States. Also
in December 2007, the European Parliament and the European Council signed the
European Consensus on Humanitarian Aid, which provides a comprehensive framework
for improving the delivery of humanitarian aid at EU level. In its resolution on the EU
Consensus on Humanitarian Aid, the European Parliament called for a strong EU
commitment to adequate humanitarian aid, accompanied by adequate predictability
and flexibility in funding, through adequate preliminary annual budgetary provisions.
The challenges inside and outside the EU are often similar. Today's disasters are
often transboundary in nature and require a multilateral and coherent response. At the
same time, the boundaries between internal and external disasters are constantly
blurring: the Indian Ocean tsunami has affected both European tourists and the local
population; floods and fires affected both EU Member States and neighboring countries;
and epidemics can spread from one continent to another, European citizens must be
evacuated from crisis areas, and so on. Often the same instruments - and in particular
civil protection remedies - are used by the Community and the Member States in
response to the same needs inside and outside the EU, either as a stand-alone
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contribution in response to a disaster or as humanitarian aid. Each EU response to a
disaster must use the most appropriate available components based on needs. In
addition, aspects such as speed, efficiency and cost-effectiveness need to be taken into
account.
The complexity and scope of these multilateral challenges require a
comprehensive EU approach to the population, consisting of disaster risk assessment,
forecasting, prevention, preparation and disaster reduction (before and after disasters),
bringing together different policies, instruments and services, available to the
Community and the Member States in a team. This helps to balance national
responsibility and European solidarity. Existing links between civil protection and
environmental policies need to be strengthened in order to make the most of the
preventive measures included in environmental legislation, as well as to ensure an
integrated EU approach to disaster prevention and reduction. In addition, concerns
about cost-effectiveness and resource constraints require a managed, coordinated and
integrated response. When providing assistance to people affected by disasters outside
the EU, its response must be an integral part of the overall international response.
1.3.2. Towards a better EU disaster response. Gradually build better
coordination
In the field of disaster response, decision-making processes vary from one policy
or instrument to another, thus determining whether these capabilities can be mobilized
inside or outside the EU.
The European Commission is responsible for a wide range of response tools,
together with alert and coordination mechanisms:
• It operates many Rapid Alert Systems (RAS) to provide an immediate and
effective response to specific disasters in various sectors, ranging from biochemical
attacks to communicable epidemics and contagious animal diseases, oil spills or marine
basin pollution to protect important infrastructure.
• Takes decisions on humanitarian aid from the Community (through
GD“Humanitarian aid”). The Commission has provided humanitarian assistance,helped
and protected victims of conflict or disaster in third countries, and is seriously involved
in disaster preparedness.
• It facilitates and coordinates the use of civil protection remedies by Member
States through the Community Civil Protection Mechanism, set up in 2001, to respond
to disasters occurring inside and outside the EU.
• The Instrument for Stability provides for "exceptional support measures" to
provide a timely response to disasters in addition to political crises.
• The various geographical instruments for external assistance also have
contingency reserves that can be mobilized in certain circumstances and following
specific decision-making procedures for short- and medium-term disaster response
measures.
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• Other instruments available to the EU and the Member States include the
European Regional Development Fund (ERDF), the EU Solidarity Fund (EUSF), rural
development funds, the Civil Protection Financial Instrument (CPFI) and the LIFE +
program. The EU Solidarity Fund can alleviate the financial burdens of Member States
or countries involved in EU accession negotiations that are affected by major natural
disasters by refinancing the costs incurred by public authorities for emergency
operations. The European Regional Development Fund may co-finance the preparation
and implementation of measures for the prevention and management of natural risks,
as well as measures for reconstruction after natural disasters. The Rural Development
Funds, the Civil Protection Financial Instrument and the LIFE + program can be used by
Member States to finance disaster prevention measures.
• In June 2006, the Commission developed an internal coordination mechanism
(known as "ARGUS") to help it respond effectively to multilateral disasters and crises
within its remit, as well as to enable it to make an active contribution to EU Crisis
Coordination Arrangements (CCA).
• The Crisis Management Platform, developed by “GD Foreign Relations”, set
up after the 2004 tsunami, facilitates political coordination between the Commission
and the Member States during external crises.
Close cooperation and coordination with the Presidency of the Council, the
Member States and the General Secretariat of the Council, in particular on consular
cooperation, the use of military means and the EU Member States' disaster response
capabilities must always be ensured. The Presidency is responsible for (1) assessing
whether or not an EU civil protection operation falls within the scope of the crisis
management provisions that are part of the Treaties before the Commission mechanism
is activated, and (2) ensuring of political coordination of European civil protection
operations in third countries.
Efforts have recently been made to improve the coordination of disaster response
tools:
• Following a Commission proposal presented in 2005 and a report by Michel
Barnier in May 2006 on the creation of a European Civil Protection Force, the Council
adopted a revised legislative framework entrusting the Commission with new tasks in
the field of civil protection. In addition, the Commission reviewed its internal
coordination mechanisms.
• The European Consensus on Humanitarian Aid, adopted by the Member
States, the European Parliament and the Commission in December 2007, is the first
document to contain a clear EU declaration of the common goals and principles
underlying EU humanitarian aid. He emphasized the need to strengthen coordination
between the Community's and Member States' responses to major disasters and in the
field of humanitarian aid policies.
• EU delegations in third countries have reorganized to be able to participate
fully in the event of disasters. For example, as a pilot phase, six delegations will
specialize in disaster response, and each of the 130 delegations worldwide has a "crisis
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correspondent" to liaise locally in the event of disasters and political crises with
Commission headquarters. , neighboring EU delegations and partners on the spot.
• In 2007, the Commission adopted a Consular Protection Action Plan aimed at
putting into practice the principle of Article 20 of the EC Treaty, according to which
every citizen of the Union located in the territory of a third country where the Member
State, of which he is a nation, has no representation, is entitled to protection by the
diplomatic missions or consular posts of each Member State under the same conditions
as nationals of that State. This plan proposes a series of actions to raise awareness,
broaden the scope of consular protection and strengthen consular cooperation between
Member States.
• The Commission works to increase its role in the process of cooperation with
Member States, the UN and other international actors (e.g. by developing post-crisis
damage and needs assessment (PDNA) methodologies for disaster management
scenarios) and by providing support for the response capacity of key humanitarian
organizations, such as the United Nations and the Red Cross, to relocate humanitarian
aid goods that can be used quickly and economically in the event of disasters.
There is still a need for better coherence, efficiency and visibility to achieve
the goal of a more integrated EU disaster response capability:
• The Commission is committed to increasing the effectiveness of its work in
cooperation with Member States, international, national and local actors in particular,
by pooling and better coordinating training and needs assessment.
• In particular for large-scale natural disasters, "horizontal" coordination
between the Commission, the Presidency of the Council, the Member States and the
High Representative / Secretary-General could be further optimized both in Brussels
and on spot, for crises involving both Community and CFSP instruments. Improvements
could be made in the exchange of real-time factual information and analytical reports
at all stages (planning, coordination of interventions and exchange of best practices
supported by the relevant technical infrastructure), and the creation of joint planning
teams and joint operational teams where feasible. Different and more multilateral
scenarios need to be identified in advance so that permanent operational procedures
can be developed for each major disaster category and for each geographical area, thus
promoting effective contingency planning at EU level. Better contingency planning will
facilitate rapid intervention while allowing for adjustments during the intensive phase
of the disaster.
• There is a need to pool existing resources more effectively between EU-level
instruments and Member States' instruments, as well as between EU / Community
instruments. There is a need to improve "vertical" coordination between the EU and the
Member States. This coordination needs to be optimized, as differences in the
respective mandates of different Member States and humanitarian services / agencies
affect the Commission's response.
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1.3.3. Strengthening the Community Civil Protection Mechanism
In the field of civil protection, the Commission proposes to increase the capacity
of the EU and the Commission through the following measures:
 Establishment of a Monitoring and Information Center to serve as an
operational center for European civil protection intervention.
This requires a qualitative change from information sharing / contingency
response to proactive real-time contingency forecasting / monitoring and operational
commitment / coordination. This includes early warning systems, needs assessments,
identification of relevant resources and provision of technical advice to Member States
on response resources; developing scenarios, standard operating procedures and lessons
learned; implementing the Commission's competences to consolidate available transport
and provide co-financing for transport; increasing training and practical activities for
Member States and other experts; and assisting Member States to create common
resources. This also includes the use of monitoring capabilities such as those developed
under the Global Monitoring for Environment and Security (GMES) initiative or tools such
as the European Galileo satellite navigation system.
 Enhancing Europe’s response capacity for civil protection.
Following the disasters that befell the Member States in the summer of 2007, the
European Parliament called for the creation of a European civil protection force and the
Council instructed the Commission to make proposals for disaster response. With the
exception of pollution of sea basins, where the European Maritime Safety Agency keeps
EU ships available in response to pollution to replenish national resources at the request
of affected countries, the response to other disasters such as floods and forest fires,
which are the most frequent disasters, that befall the Member States, can currently
only be provided by national resources. Gaps in response resources need to be
identified, as well as options for addressing them, including the development of reserve
resources available for European civil protection operations. They could rely on two
main components - standby modules and additional European resources, while avoiding
duplication with existing response capabilities. The funds provided in the form of a pilot
project and a preparatory action by the European Parliament in the 2008 budget will be
used to test such arrangements.
1.3.4. Increasing European humanitarian aid
The European Consensus on Humanitarian Aid is a comprehensive framework for
increasing the delivery of humanitarian aid.
In the field of humanitarian aid, the Commission proposes to increase the
capacity of the EU and the Commission through the following measures:
The consensus provides, inter alia, for identifying existing supply gaps at EU and
international level through a study that presents a "map" of the state of the logistics
capacity, including stocks, supplies and transport to the area of final destination of
humanitarian goods, with the purpose of identifying potential response gaps. As a
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second step, an initiative needs to be taken to address potential gaps. The study will
serve to provide clear guidance on which of the various available tools is best positioned,
most appropriate and most cost-effective and should therefore be used in a given
context.
Further enhance the capacity for rapid assessment and response on the ground
through the local offices of GD “Humatiarian aid” (ECHO) and local experts. The six
regional offices of GD “Humatiarian aid” are gradually being staffed by multisectoral
teams of experts, which can be deployed immediately in the event of a sudden disaster.
With this "responsiveness", a rapid on-the-spot assessment of needs can be made in
order to target humanitarian aid to donors and contribute to early coordination on the
ground between the various support organizations represented.
Given the growing diversity of actors in the global crisis response and the
possibility of using all available disaster response tools in third countries, the
Commission will enter into a dialogue with these actors on the principles of
humanitarian aid.
By enhancing the global response capacity, the Commission will continue to
support the response capacity of key humanitarian organizations such as the United
Nations and the Red Cross for their repositioning of humanitarian aid that can be used
quickly and economically in the event of disasters.
Other initiatives include developing local response capabilities to humanitarian
crises; support for UN-led reform and the development and dissemination of
International Humanitarian Law (IHL), as well as humanitarian principles, among the EU
institutions and other actors.
1.3.5. Capacity building within Community policies and instruments
In addition to strengthening the Community Civil Protection Mechanism and
implementing the European Consensus on Humanitarian Aid, an additional package of
measures may be considered:
 Establishment of a European disaster response preparation network.
High standards of training, the requirement of self-sufficiency and
interoperability require increased training at European level. This can best be done
through a structured network built on the experience of Member States and the
scientific knowledge gained at national and European level through research projects
under the Framework Program dealing with natural disasters and catastrophes. A
disaster response preparation network could connect the existing centers of
competence in the Member States and offer a wide range of activities, including training
courses, practical exercises and the exchange of experts. The training network could
develop an approved program to be provided through a network of selected centers of
competence, set quality standards and explore commonalities within the different
training programs. In particular, by applying the principle of complementarity in the
field of civil protection and humanitarian aid, the training network could also develop
expertise in sectors such as logistics, crisis communication, water supply, food, health,
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public health, protection and shelter, building on available capacity through the
Network on Humanitarian Action (NOHA), academic humanitarian programs in the
Member States and drawing on other experience with training networks such as the
European Training Group (EGT).
 Improved disaster preparedness measures, early warning systems and the
use of a single European emergency call number „112“.
The Commission prepares disaster prevention initiatives both within the EU and
in third countries. Early warning systems exist for most major natural disasters in
Europe, but the lack of such systems for tsunamis in the Mediterranean is a significant
omission. Early warning systems can also use the information available from citizens
through the emergency call system, namely through the European emergency number
"112". In addition, the European exchange of experience in organizing and providing
emergency response will help to improve the management of the 112 emergency call
system. The lack of common alerts and alert protocols is also a major concern in view
of the growing mobility of citizens within Europe and third countries. The increasing use
of broadband and mobile communications for public protection and disaster relief
services, as well as the possibility of interoperability within the EU, must also be taken
into account.
 Preparation for disasters in third countries.
Most natural disasters do not necessitate an international disaster response.
When an international response is initiated, it often takes 12-72 hours before external
assistance reaches the disaster site. For these reasons, it is important to have an active
expert presence on the ground to ensure that vulnerable communities and local
authorities in disaster-prone countries have the capacity to provide an immediate
response. Disaster preparedness is crucial, as climate change will continue to affect
weather patterns and will continue to lead to an increase in the number of natural
disasters - in particular those disasters that break out unexpectedly and affect
vulnerable populations. The Commission will propose an EU Strategy for Disaster Risk
Reduction in Developing Countries, which will, inter alia, provide a strategic framework
for gradually increasing support for disaster preparedness capacity building in third
countries facing high levels of risk. Closer relations must be sought with candidate
countries, potential candidate countries and countries covered by the European
Neighborhood Policy.
1.3.6. Action Plan
In line with the steps outlined above, which it intends to take, the Commission
proposes that the following actions be considered and / or implemented by the end of
2008 (unless otherwise specified):
Towards better interinstitutional cooperation.
It is proposed that the Commission, the Council and the Member States, within
their respective spheres of competence,:
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• define multilateral scenarios for disaster relief operations inside and outside
the EU for each major disaster category and for each major geographical area;
• launch a study on global logistical disaster response capacity, ensuring a close
link with relevant international humanitarian assistance activities and with the
identification of gaps in European civil protection disaster response resources. Where
necessary, efforts will be made to cover existing gaps so as to arrive at contingency
protocols at EU level, using the most appropriate tools, and to establish standard
operating procedures for the Commission to respond to disasters inside and outside the
EU. This type of better planning will facilitate rapid intervention, while allowing for
adjustments during the intensive phase of the contingency;
• ensure a close link between the mapping of logistical capacity under way in
the field of international humanitarian aid and the process of identifying gaps in disaster
response resources to be launched in the field of European civil protection. Efforts will
be made, where necessary, to address existing gaps;
• where necessary, deploy joint disaster management teams and joint
operational teams, including both Community instruments and Council actions, which
will be based on the evaluation phase of a joint EU, UN and Global Strategy
methodology; a disaster needs assessment bank;
• develop opportunities for exchanging of factual information and analytical
reports (which must be supported by the relevant technical infrastructure) and means
to get acquainted with the situation;
• Investments continue in research and pilot projects in the field of
information and communication technologies to improve disaster response and disaster
response systems.
Europe's capacity for humanitarian aid must be enhanced.
To this end, the Commission will:
• launch a study that presents a "map" of the state of logistics capacity,
including stocks, supplies and transport to the area of final destination of humanitarian
goods, in order to identify potential gaps in response. As a second step, initiatives need
to be taken to address potential gaps;
• provide a comprehensive capability building program to continue the
development of standby capabilities for both the UN and the Red Cross;
• Immediately implement the Consensus' call for better operational
coordination of EU humanitarian aid, for example by timely dissemination of DG ECHO's
status reports prepared by on-the-spot experts to coordination centers in EU Member
States, as in the capitals both on the spot;
• Further develop, together with the participants in the development, the
strategic framework for disaster preparedness initiatives aimed at enhancing local
capabilities in disaster-prone countries.
European civil protection needs to be improved.
To this end, the Commission will:
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• transforms the Monitoring and Information Center into an Operational Center
for European Civil Protection Intervention;
• identify gaps in disaster response resources and, when gaps are identified,
present proposals to increase Europe's civil protection response capacity based on two
components:
 Voluntary consolidation of the main civil protection modules, which are
on standby to be available for deployment at any time;
 additional reserve capabilities designed to complement the national
response to major disasters, such as forest fires and floods.
Capacity building in the framework of Community policies and instruments.
To this end, the Commission will:
• presented proposals for the establishment of a European Disaster Response
Preparation Network, building on the experience gained through the Community Civil
Protection Mechanism and on combining existing training initiatives;
• finalize proposals for a European integrated approach to natural disaster
prevention and an EU strategy for disaster risk reduction in developing countries;
• helps Member States to develop common early warning signals. In particular,
the Commission encourages Member States to step up their efforts to set up an early
tsunami alert system;
• increase the information provided in support of the disaster preparedness,
early warning, response and recovery phases, including through the Global Monitoring
for Environment and Security (GMES) initiative;
• considers the possibility of maintaining a certain bandwidth for unforeseen
situations.
Appropriate institutional actors.
A) R. ROMANIA:
 The Government of Romania;
 Ministry of National Defense;
 The Ministry of Interior - through the Emergency Situations Inspectorate - of
Calarasi County;
 The General Inspectorate for Emergencies;
 Ministry of Environment and Water - MEW;
 The National Administration “Apele Române” - ANAR;
 The National Institute of Hydrology and Water Management - NIHWM;
 National Meteorological Administration - NMA;
 District councils, local municipal councils, towns, villages and local councils;
 The technical support group within the district committee;
 The Operational Center of the District Inspectorate for Emergency
Situations;
 The Prefecture - Calarasi County;
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 The District Inspectorate for Emergencies - Calarasi County;
 Water Management System - Calarasi County.
B) R. Bulgaria:
 The Government of Bulgaria;
 Ministry of Interior - General Directorate "Fire Safety and Protection of the
Population";
 The Regional Directorates of the Ministry of Interior;
 The Red Cross in Bulgaria;
 Emergency medical centers;
 Non-profit organizations;
 Volunteer formations.
1.4. Documents used
1. Disaster Protection Act.
2. National Strategy for Disaster Risk Reduction 2018-2030
3. National Disaster Protection Plan - 2010
4. Instructions for the development and readiness for the implementation of
the disaster protection plans - issued by the Council for Disaster Risk
Reduction at the Council of Ministers.
5. BSS ISO 31000: "Risk management - principles and guidelines".
6. BSS ISO 31010: "Risk management - methods for risk assessment".
7. Statistical information from the NSI.
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Chapter 2: Analysis and assessment of the risks of fires, floods, snowstorms,
earthquakes and other natural disasters, as well as industrial accidents, incl.
radiation leakage, which may affect the territories of Dobrich municipality and
Calarasi district. Forecasting the effects of fires, floods, snowstorms, earthquakes
and other natural disasters, as well as industrial accidents (including radiation
leakage) on the population, the economy and the environment. Categorization of
potential areas at risk of natural disasters and industrial accidents (including
radiation leakage), degrees of vulnerability of critical infrastructure.
2.1. Identification of possible risks, description, classification
Modern society is constantly faced with an extraordinary variety of risks, whose
impact is continuous: natural risks, occupational risks, risks that affect health, risks that
worsen the environment and have negative consequences for future generations, etc.
One of the many definitions given to risk shows that it is a threat, an opportunity
to create an event that will cause damage, characterized, on the one hand, by the
severity of the consequences arising from it and, on the other hand, by the probability
for its occurrence.
It is difficult to determine the extent of a threat, as the same risk can cause
significantly different effects, depending on the conditions under which it occurs.
Risk analysis offers an answer to the question "What can happen in a particular
context?" Risk can be assessed as a function of the likelihood of causing harm and the
likely consequences, understood as a measure of the extent of the natural "threat".
Therefore, risk analysis is a point of reference in the decision-making process when it
comes to taking specific measures that should lead to risk limitation and mitigation (risk
management). The concept of risk consists of three elements, they refer to risk analysis,
risk assessment and risk management.
• Risk analysis is a systematic approach to characterizing and, if possible,
quantifying risk, in terms of the probability of its occurrence and the extent of its
consequences.
• Risk assessment is a later stage in which the significance of acceptable
risks is decided by administrative factors based on a comparison of the advantages and
disadvantages associated with the possible event.
• Risk management refers to the application of measures and methods to
achieve the proposed level of safety and protection in the context of adaptation to
changes in the environment.
Therefore, the basis for tackling natural risk management (this includes all areas
from prevention to damage management) is to prepare a risk analysis that is as clear,
comprehensive and detailed as possible regarding the management of the risks from
fires, floods, snowstorms, earthquakes and other natural disasters, as well as
industrial accidents, incl. radiation leakage, which may affect the territories of
Dobrichka Municipality and Calarasi County.
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Risks can be reduced through practical combinations of measures consistent with
the scale of the disaster and the extent and exposure of the local community.
It is necessary to have a clear understanding of the existing and potential risks fires, floods, snowstorms, earthquakes and other natural disasters, as well as industrial
accidents, incl. radiation leakage, which may affect the territories of Dobrichka
Municipality and Calarasi County, in order to establish preventive measures for their
reduction, relating to the approach to emergency management.
Local residents / volunteers can be mobilized for preventive measures and build
community response capacity if the risks they would face are fully assessed.
The aim of the specialized study in the field of emergency management in the
Bulgarian-Romanian cross-border region / BRCR / is to enable the authorities and other
decision-makers to make the best possible choice regarding:
• risk assessment and prevention;
• the location and size of emergency response units;
• the creation of a concept, the development of contingency plans, the
development of cooperation plans for crisis response;
• the distribution of the necessary resources (forces and means for
intervention).
The tasks of the specialized research are:
• creation of a unified framework for actions to prevent and manage the risks
arising from emergencies;
• location and size of emergency response units;
• creating a concept, developing plans for intervention and cooperation in
emergency situations;
• distribution of the necessary resources (forces and means for intervention);
• psychological help to people / families from the community.
There are no one-size-fits-all solutions that facilitate the participation of all
decision-makers and civil society when it comes to crisis management decisions.
It is crucial to adopt practices appropriate to the circumstances in a given socioeconomic context.
Most of the time we do not think about fires, floods, snowstorms, earthquakes
and other natural disasters, as well as industrial accidents, incl. radiation leakage,
which may affect the territories of Dobrich Municipality and Calarasi County, because
these are events with serious and undesirable consequences. Today, we live in a world
in which our well-being, safety and even our lives are sometimes threatened or put to
the test by such events, which we cannot always foresee and which, despite the
evolution of science and technology, we can only partially control.
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What these events have in common and what we know for sure is that no matter
when and where they occur, they impinge, at different durations and times, the
emotional balance of all those affected.
Fear, anger, shame, helplessness, pain, deep concern, horror are just some of
the possible emotions that people who have experienced such events experience, and
often they cannot cope with these feelings alone.
In order for recovery from such a traumatic event to take place under the best
possible conditions, the psychological assistance that people receive must be
scientifically sound, that is, one that relies on methods that have proven their validity
and effectiveness in action. effective support for disaster victims or survivors.
2.2. Risk Assessment
2.2.1. Concept of risk
In practice, different definitions of risk are used, derived from the international
literature. Comparisons of choice, different definitions ultimately have the same
meaning. You are only adding elements to the concept of risk.
The two main definitions are:
Risk = probability X impact
Risk = danger X elevation
It is important to distinguish between the English terms for (risk) and (danger),
which in some languages are used with the same word.
If the proposal for the second determination is taken, the difference between
risk and danger is in the vulnerability of the victims: a potential danger includes only
(the probable) a negative effect of an incident (disaster or crisis). The degree of
imagination of people and the environment in such an effect is determines if the risk is
significant.
Let's illustrate this: the flood by itself can be seen as a danger. If, however, it is
achieved in an uninhabited area without economic and environmental value, then it is
said that there is none or little risk.
Vulnerability is a composite concept that includes exposure and pliability.
Somehow we illustrate this: the degree to which buildings can imagine flooding depends
on the degree of exposure (what is the height of the level of the water?), as well as the
degree to which the buildings are actually affected by water (of what material and how
sturdyare they built?).
The difference in the two definitions is in the group of concepts.
The combined application of these concepts creates the following complex
definition:
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Impact
Risk

Probability x Effect x Exposition x Susseptability

Vulnerability

Danger

The formulas are intended to indicate that risk is a compound concept consisting
of different components, but the results should NOT simply be multiplied. This would
lead political or administrative leaders to come to the unfounded conclusion that
probability and impact by definition must be taken into account equally. It is important
that in the risk assessment, both the likelihood and the impact are analyzed and
assessed separately.
Each part of the risk concept is needed to identify risk mitigation measures.
An additional reason for the separate analysis of the different components of the
concept of risk is that each of them can lead to different types of protection
measures. A risk can be reduced by overcoming the elements of occurrence, main
effect, exposure and susceptibility. For each type of disaster or crisis, it is appropriate
to consider which are the most defining elements of the risk and, accordingly, where
are the greatest opportunities for its reduction.
2.2.2. Risk reduction
What is meant by "mitigation by reducing the likelihood and / or impact of a
disaster and / or the vulnerability of society". In other words, risk reduction includes all
forms of risk reduction for the various elements of the concept of risk. The difference
between risk management and crisis management is not absolute for the experience of
partners. Preparatory measures for specific risks (expectations), such as spatial planning
for provision of access to emergency services or evacuation options, can be interpreted
as preventive or vulnerability reduction measures. It is important to conclude that the
early inclusion of risks in spatial planning and drafting, often has the most basic
opportunities for mitigation. On the other hand, a successful mitigation strategy often
involves a set of measures (not just territorial / spatial).
What risk management and crisis management measures have in common is that
we sometimes call them 'multi-layered safety', a term that comes from the
manufacturing industry. This concept is based on the principle that there are several
layers of safety around each risk. The exact definition of the layers varies according to
the country and the sector.
In all cases, the primary, inner layers refer to risk management - structural
attention to physical (non) danger and prevention, reduction of dangerous situations,
as well as minimization of the impact in case of actual violation of physical safety. The
outer layers refer to the actual subsequent rescue and recovery actions.
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Discussing the structure of safety risks and mitigation options through spatial
planning requires a systematic approach. The risks must be identified in advance and
the effects of the safety measures must be assessed as soon as possible. New research
should be followed and opportunities to improve safety, where available, should be
used. The process of mitigating risks begins with their understanding.
2.2.3. Structure and content of the risk assessment process
The steps that everyone follows in risk assessment are based on the same basic
principles. It is logical that the terminology and definitions differ in each language, but
the partners agreed that there are 3 phases in risk assessment, as in the international
literature:
 Risk identification
 Risk analysis
 Risk evaluation
First phase - risk identification
Given the definition of risk, the term risk identification is preferable to the
more popular hazard identification. Risk identification requires the simultaneous
identification of the causes (sources of risk) and the victims (the vulnerable ones). The
combination of both gives the opportunity to understand the spatial distribution of risk
or in other words to identify high-risk places and situations. Therefore, risk
identification is defined as "the process of detecting, identifying and describing existing
or potential risk situations."
Obviously, the first question that arose was - which risks ARE and which are NOT
included? The answer may differ for different countries and municipalities, and may
also depend on the actual purpose of the risk assessment. In many EU Member States,
national legislation defines which types of risk local authorities are responsible for.
This is sometimes specified in detailed guidance on the types of risk sites and
vulnerabilities to which local authorities must attribute a risk, for example by an
environmental impact assessment. In other cases, national governments instruct local
authorities to assess a specific set of risks, which may be different each year.
Risk identification is an ongoing process focused not only on existing high-risk
situations. The risks are constantly changing. Economic development can lead to new
high-risk human activities. Periodic changes in land use (spatial and urban planning
measures and decisions) can bring vulnerable sites closer to sources of risk, but can also
offer opportunities to reduce risk. The frequency and severity of natural disasters evolve
over time. Therefore, risk identification must be taken into account in future
development plans. This may include the territorial development of new residential and
industrial areas, as well as technological development and changes in society, which
may pose new challenges. Examples include the impact of climate change on risks, such
as floods and extreme weather conditions, the impact of new social and media
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technologies on the speed with which public discontent can spread, or the impact of
hydrogen cars on risk areas around petrol stations.
In addition to the above, it is also important to report past risks in the register.
Incidents that have occurred or been avoided can contribute to analyzing the historical
recurrence of certain types of disasters and crises and the real strength of their effects.
Historical research can help us assess risk in the present and reveal gaps in risk
identification.
An essential part of the identification of the risk is its presentation with its
geographical component of the so-called risk map.
Based on the practical experience of the partners, various tips can be given.
When creating a risk map, its reusable potential should be carefully considered.
Demand determines supply: a risk map that is designed for a particular application may
in practice present additional needs. They may not always be easily satisfied if they are
not taken into account in advance.
Widespread examples of using risk mapping are:
• as a tool for planning and defining risk reduction policy;
• as a means of communication with citizens about risk;
• as a means of licensing high-risk activities;
• as an operational tool for crisis commissions in determining the location
and (possible) effects of incidents;
• as an operational vehicle for ambulances.
Different types of applications create different demands for the quality and
accessibility of the risk map.
Repeated use will mostly lead to better map quality, but this is not always
desirable and possible to achieve. Therefore, careful consideration should be given
when setting the objectives of a risk map.
Reusable requirements must be taken into account, as well as the scope of the
risks involved: what types of disasters or crises (initially) have been taken into account
or not taken into account. The chance for a successful project is greatest when the goals
are realistic. It is a good idea to start with just a few risks and a few layers on the map
and not expand until you have completed the initial steps.
Those who have the information need to update the data dynamically. For all
uses of the maps, an update of the basic information must be ensured. A risk map must
always be up to date. Obtaining information directly from the original source is the best
guarantee of its reliability. An agreement with the "holders" of information is needed to
update the data and directly design the new information on the risk map. A risk map
usually includes information from various sources. Therefore, information management
is not the task of just one institution, but requires the cooperation of the entire network

www.Interregrobg.eu

Page 39 from 78

of partners, who are often both public and private organizations. It is good if all parties
are aware of the importance of the risk map for their organization.
• A single risk card does not guarantee public awareness of the risk;
Public access to a risk map is only the first step towards awareness of the risks
by citizens, organizations and businesses. Only with an effective communication
strategy is it possible to achieve good use and understanding of a risk map. Even then,
it is uncertain that people will actually take action to be prepared for disasters. An
important lesson is that, in the end, the risk card is most effective if it offers specific
steps to take in the event of different types of accidents.
• Ensuring the security of classified information according to the rules;
Certain risk information can be misused in planning terrorist attacks or sabotage.
Therefore, the question of whether or not to publish a risk map should always be
considered during the design process. The importance of transparent communication in
taking risks must be weighed against the chances of any abuse. Another consideration
is that usually most of the information on the risk map is now freely available through
other means. In this sense, the risk map often does not pose an additional security
threat. Different levels of access to the risk mapping system need to be introduced.
This may be necessary even with risk maps that are used only by professionals, as
hundreds or even thousands of professionals need to have access.
 Risks do not recognize artificial boundaries;
Each risk map has limits. However, the risk does not respect man-made
administrative boundaries, and often even natural boundaries. A disaster in one area
can often directly affect another. Recent volcanic eruptions have shown that in some
cases the effect can be felt thousands of miles away. A public administration, whether
local, municipal, regional or national, must always take into account the provision of
information on potential risks that go beyond its borders. Especially for the risks that
may cross borders between EU member states, the treaty from Helsinki stipulates
that governments must inform each other of dangers arising 15 km from the state
borders.
Second phase - Risk analysis
Risk analysis is the second step in risk assessment. This step can be defined as
"the process of determining the nature and relative strength of the risk". The aim is to
prioritize the risks that need the most political attention. The approach to this step is
determined by the concept of risk that underlies it.
According to the UN, for example, risk assessment focuses on identifying hazards
and vulnerabilities. The European Union uses this definition, but focuses on assessing
likelihood and impact. As already mentioned, both definitions of risk actually reflect
the same factors. However, the choice of definition has its implications for the
presentation of the risk analysis. In some cases, the risks are classified according to the
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danger and vulnerability, in others - according to the probability and impact. Examples
of both approaches were presented above. One approach is not necessarily better than
the other, but when choosing a method, it is important to know the difference between
them. In general, the hazard and vulnerability approach is particularly useful for a
separate disaster analysis (single risk approach), as one cannot have an impact on
hazards such as earthquakes, volcanoes and extreme weather conditions. For these
risks, it is particularly important to focus on appropriate vulnerability analysis (people,
economy, ecology), as they are the only ways to reduce the risk.
On the other hand, the approach with probability and impact is suitable for
simultaneous analysis of different types of risk, because it allows to present the results
through a diagram, which facilitates the leaders’ opinion in a transparent comparison
of the relative strength of a risk. This approach is also called the "multi-risk approach".
 Single risk approach:
In the single-risk approach, the focus is on risk analysis (disaster or crisis) of
a certain type, usually in a certain geographical area and for a certain period of time.
In practice, there are many examples of this type of analysis, such as forest fires, floods
and landslides. This type of risk analysis is aimed at determining which of the identified
areas are most at risk in order to conduct a risk and / or crisis management policy.
The methods for single-risk analysis are very different. For example, the risk
factors for forest fires are different from those for floods. The results of such risk
analyzes are the most difficult to compare. On the other hand, such a risk-specific
approach may contribute to more targeted policies than the general approach.
 Multi-risk approach:
In the multi-risk approach in general, all possible safety risks (from the list
presented above) could be considered simultaneously. This means, for example, that
risks such as explosions must be made comparable to social unrest, or major infectious
diseases - to disruption of utilities. In order to be able to compare completely different
risks in the multi-risk approach, some criterion is needed to measure the consequences
of the risk on the "vital interests" of society. The term "vital interests" has long been
used by several countries and is now also part of the proposed common approach to
national risk assessment in the EU.
A commonly used method in multi-risk analysis is the so-called scenario
analysis. Understanding current and future hazardous situations does not necessarily
translate into risk analysis. It is impossible to try to analyze hundreds and even
thousands of dangerous situations separately. Instead, in scenario analysis, agiven
scenario is developed according to each risk category. The main reason for using
scenarios as a risk assessment tool is the ability to define the critical elements in the
event of a disaster or crisis as the basis for strategic policies.
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Scenario analysis allows the identification of the most important factors that can
overcome a disaster or crisis - both by reducing risk (likelihood, effect and
vulnerability) and by preparing for disaster.
 Different types of risk may require different types of analysis:
It is important to assess in advance which approach meets the objectives of the
risk assessment. Sometimes the risk is obvious and a priority, so there is no need to
compare it with other risks. In this case, the single-risk approach is the best option for
risk localization and policy setting. The exact method for such a single-risk approach
depends a lot on the defined risk characteristics. In other cases, it is more appropriate
to carry out a multi-risk analysis in order to prioritize the risks to be addressed.
 Focus on the need for up-to-date risk policies:
Risk analysis is not an end in itself. It is a means of prioritizing risks in order
to direct the available financial and human resources, as well as political attention to
the "right" risks. In addition, risk analysis is a way to identify policy decisions. Effective
risk analysis helps to understand the nature of the risk and at the same time to identify
opportunities to improve risk and crisis management. Scenario analysis is used for this
purpose. The causes and consequences are sought in it. This makes it possible to
identify targeted strategic and policy measures on all aspects of multi-layered safety
and on all types of impacts.
 Developemnt of partners’ network:
Information, expertise and experience are needed to perform a risk analysis. No
public administration has all this directly within its organization, which is even more
valid for small municipalities. Therefore, risk analysis always requires the close
cooperation of AT LEAST several public and private organizations. Public
administrations need to develop networking skills and good relationships with all
partners. A good partner network will serve not only for the purposes of the analysis,
but also for the actual implementation of policies and investment in achieving the
objectives of the project.
 Organizing the structural implementation of risk analysis processes:
Like risk mapping, risk analysis must be an ongoing process as risks change over
time. The implementation of early risk management policies ideally leads to an
adequate risk analysis that shows the effectiveness of the measures. This may lead to
new political priorities in the field. It is therefore important to maintain the awareness
and competence of the responsible authorities about the risk analysis processes.
Third phase - risk assessment
The third and last phase of risk assessment is called risk evaluation. At this
stage, the conclusions of the risk identification and risk analysis are provided to policy
makers and opinion leaders.
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Risk and crisis management is not intended to achieve absolute security, but
is part of the socio-political assessment, taking into account the public interest in
risky activities. For example, modern society could not do without dangerous
substances. It is also unthinkable for people living in areas prone to floods, landslides
or volcanic eruptions to evacuate completely. Ultimately, the goal is to achieve a level
of security that is acceptable to both politicians and citizens. This means that
policymakers and administrative leaders will always need to assess the results of any
risk analysis based on their own value system and preferences.
In order to assess which of the analyzed risks must be selected as a priority,
many different criteria must be taken into account, such as:
• Public awareness of the risks and concerns of residents;
• The relative importance of vital interests: for example, for one leader, risks
with potentially many victims may be the most important, and for another,
risks with severe economic or environmental consequences may be a priority;
• Existing policy priorities and programs: for example, existing risk mitigation
programs;
• Instructions from higher levels of government: for example, national
priorities and budget allocation;
• Prestigious projects, such as new homes or industries;
• Fast profits: cheap measures that have significant advantages;
• The economic importance of some risky activities;
• Imbalance between the level of risk and the actual preparedness for
disasters.
Safety professionals must perform an objective risk analysis, but must be aware
that decision-makers will interpret the results based on their own subjective policy
preferences. Therefore, it is an option to explicitly ask decision-makers about their
subjective evaluation criteria.
2.3. Categorization of potential areas at risk of natural disasters and industrial
accidents and forecasting the consequences
2.3.1. Networking
The number of scientific theories for categorization of potential areas at risk of
natural disasters and industrial accidents and forecasting the consequences is unlimited.
However, the project should focus on the practical lessons and good practices of local,
national / regional / administrations in the countries of each country. Without claiming
to "cancel" scientific theories or even include them, the first result of the project
partners' discussions is the general practical approach to starting a network evaluating the network. The steps of such an assessment are comparable to those of
the risk assessment (see above) and the assessment of opportunities (see above).
THE FIRST STEPis to identify the network - to identify all the key figures
involved in the decision-making process. The main areas in which stakeholders need to
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be identified are international and national legislation, local regulations, the
allocation of (financial) resources and the actual setting of policy objectives.
THE SECOND STEP is to prepare an analysis of the network: to determine both
the formal and informal relations of the local / municipal / executive bodies, the
administrative-territorial structures at all levels of government and all identified
stakeholders.
For example, is there a hierarchy in decision-making, are there formal
consultation meetings or formal procedures to be followed, does a partner have the
right of a veto? Which organizations are a natural partner of the network, which key
actors have good informal connections?
THE LAST STEP is to evaluate the network - to decide which stakeholders are
"most important" to be involved and in what way. To this end, it may be useful to define
some specific decision criteria, and in more small networks evaluation can be done quite
naturally and based on existing experience.
Especially important:
 The network is created as early as possible;
Networking is presented here as part of the implementation of disaster
prevention strategies, but in reality it should start at a much earlier stage in this
process. The best way to gain support in disaster management is to build a common
understanding of the categorization of potential areas at risk of natural disasters
and industrial accidents and the forecasting of consequences. The necessary risk
awareness of all affected partners can be achieved by involving them in the earliest
stages of the risk assessment.
 Network maintenance;
Networking is a structural activity. If you keep in touch with your partners only
when you need them, it will bring tension. We recommend that you keep in touch with
them, even when there is no need, and build a structural relationship in which you
depend on each other. To rely on each other and help, regardless of the circumstances.
And above all, “to keep a given word”, because lost trust is hard to gain.
 Comencement with clear arrangements for the process;
At the beginning of the process of categorization of potential areas at risk of
natural disasters and industrial accidents and forecasting the consequences, it is
important to know the commitments of all partners and what can be expected from
each of them. At what points in the process will they be consulted, how will the official
decisions be made, what expert knowledge is expected from each of the municipalities
/ districts / organizations? A transparent cooperation agreement or a common
declaration of principle can make the process smoother and significantly improve
support for the best possible end result.
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 Think in advance and discuss who pays and who benefits?
Ideally, part of the network analysis includes "who pays and who benefits".
However, do not wait until the cost-benefit analysis phase, as this will slow down the
disaster prevention process. Therefore, it should be identified who pays and who
benefits in general at the outset - what can be the expected benefits and costs? Then,
the potential "partners and opponents" will be known and this will help to consider the
strategy of how to unite around the idea.
 Work is done for common interests and goals;
Attracting partners to the network requires knowledge of their needs,
opportunities and a common understanding of the problems. As we have already
explained in the section on funding, it is again very important to take into account
all the possibilities for finding common interests and goals. In order to form a
network, it is not always necessary to agree on everything - even a single common
interest may be enough to cooperate on a particular policy over a period of time.
Therefore, specify the interests until you can reach an agreement. One of the partners
may in principle oppose costly preventive measures, but in the present case he may
still be convinced that it is in his interest.
 A network of expert knowledge is organized;
The skills of networking and network management are quite different from the
traditional skills of civil protection specialists / safety /. Professional risk expertise can
in some cases lead partners to insist that they do not 'understand' the need for risk
management from the outset. It is therefore important to be clear about the different
roles in the disaster prevention process and the different competencies needed to do
so. This is primarily a problem when networking grows into lobbying and
advocatingfor specific disaster mitigation strategies.
2.3.2. Lobbying and advocacy
Advocacy is a process in which attempts are made to influence public policies
and decisions for the allocation of resources within political, economic and social
systems and institutions.
Lobbying is a specific form of advocacy that seeks to influence decisions on laws
and regulations.
Project partners have found that in some cases, advocacy may not only be aimed
at influencing local / state / politics, but also at influencing the policies of private
organizations. From the point of view of the local authorities responsible for safety,
the influence of private partners "to do their job" is actually quite important.
A strategy for lobbying and advocacy may need to be developed as part of the
risk mitigation process to ensure that risk mitigation policies are decided and that
cooperation and related plans are improved.
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There is a popular perception that lobbying and advocacy are more or less
"corrupt" activities because they are often motivated by commercial interests. Of
course, there are plenty of examples of private companies influencing public policies
to their advantage.
On the other hand, lobbying can be motivated by moral, ethical or religious
principles that are quite sublime compared to personal gain. In the general perspective
of a well-functioning democracy, advocacy practices are part of the “balance of
power”, ensuring that conflicts of interest are political. In the case of disaster
prevention, often the main conflict of interest is between fundamental vital interests
of society - protection / safety / against the economy or protection / safety / against
the environment.
Another reason why lobbying and advocacy are important for disaster prevention
is the fact that there is no government body responsible for all phases of this process.
In order to implement prevention strategies, the cooperation of all
stakeholders is needed. This means that everyone must be convinced of the importance
of the goals set and their contribution to their implementation.
As described above, in many cases even co-financing from other stakeholders is
needed, and this requires advocacy.
 Examples of lobbying and advocacy:
 Media offensive;
 Public speeches;
 Participation in public hearings;
 Publication of (scientific) research;
 Publication of articles, brochures, etc .;
 Public opinion polls;
 Referendum;
 On-site visits to explain a decision;
 Consultations / meetings between decision makers at various sites;
 Involve decision-makers at the beginning of policy development processes
(i.e. in a steering committee).
 Knowledge of the processes of lobbying and advocacy;
Protection /safety/ is often in conflict with other vital public interests. Mostly
different stakeholders and organizations are trying to influence public order at the same
time. For economic and commercial interests, lobbying and advocacy are traditionally
common. It is recommended that civil servants working in the field of security and
spatial planning be familiar with the processes of lobbying and advocacy. Each of them
can be subjected to lobbying by others, but they also know, that you can play your own
role in convincing politicians of the importance of risk mitigation.
 Preparedness and creation of a „window of opportunity“;
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Lobbying and advocacy create a "window of opportunity". Seizing the opportunity
when public concerns or incidents arise, facilitates the inclusion of disaster prevention
on the political agenda. We must be prepared in such cases with a dossier with objective
information (facts and figures) about the risks and a clear overview of various
professional opinions.
It is good to think about a public speaker in advance. For example, when lobbying
the municipal council / government / for specific disaster reduction measures, the
mayor or the district governor / prefect can act as a public speaker on behalf of the
network of partners.

 Advocacy for risk awareness;
Support for disaster reduction begins with an awareness of their nature and
scope. Advocacy should also include measures to ensure awareness of the risk, both for
the general public and for key stakeholders and political actors in the decision-making
process. This proves the importance of careful consideration of advocacy throughout
the process, not just at the “risk assessment” stage. Involving stakeholders and the
general public in risk assessment increases their understanding and support.
 Advocacy for public-private partnership;
A close public-private partnership is needed for almost all disaster mitigation
plans. Advocacy processes should include activities to improve understanding of the
need for and subsequent willingness to cooperate.
 Striving to influence political paradigms;
Risk mitigation advocacy must have a greater purpose than the objectives of a
disaster prevention plan.
As already mentioned, it is important that protection / security becomes one of
the factors in territorial and economic development in general. This means a change in
the political paradigm in such a way that the early inclusion of security in spatial
processes is seen as a benefit and NOT a cost. Disaster prevention may also need to
be given more attention than disaster management.
 Lobbying for national and European legislation must be effective;
In many countries, disaster mitigation is not yet regulated in territorial
development legislation. If this can be achieved, the effect will be much greater
advocacy for the implementation of a risk management plan.
Paradoxically, the existing complex legislation in Bulgaria and Romania
sometimes fails good cooperation. Of course, the official safety rules are followed if
the monitoring and implementation of the strategy is properly organized (see below),
but while the protection / safety / rules aim to determine the minimum level of
protection / safety /, they could involuntarily make the minimum – the maximum.
After all, why should additional measures be envisaged if all formal requirements are
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met? The problem is that the main opportunities for risk reduction in many cases arise
outside the formal legal obligations. Therefore, the main goal of lobbying in national
and European legislation should be to ensure the inclusion of issues related to protection
/ safety / in the processes of territorial development.
 Forming alliances;
A strong coalition of different partners for all kinds of lobbying and advocacy
strategies increases the chances of success. We are stronger together! Traditionally,
local and regional authorities work together to influence national disaster prevention
policies. However, efficiency can be increased if public-private partnerships are
implemented in these types of advocacy. Alliances may be established with
development agencies or enterprises that join the public risk reduction objective,
or with universities and scientists that provide objective information on risks and
measures to prevent them. Citizens who are concerned about physical safety in their
environment can also be a strong partner in the union.
 Empowering other people;
Often there is no need to get involved in a public debate in person as a security
specialist. Empowerment can be much more effective by helping others to influence
policy by providing the necessary objective information, by connecting with relevant
stakeholders, by helping to find common goals in terminology that decision-makers
understand.
 Consider how to make the environment a “natural” safety partner?
For both protection /safety/ and ecology, the most important opposing interest
is economic and commercial gain. However, the environment may oppose risk
prevention processes when conflicting interests related to protection (safety) do not
become transparent. These are mostly cases of natural disasters such as forest fires
and floods, for which some mitigation measures may contradict (traditional) methods
of environmental protection. In addition, in areas where risks concern protected areas
and general environmental risk awareness is not optimal, disaster preparedness may
be difficult. This should be avoided because ecology has a large lobbying power with
broad public support. In order to strengthen the link between the two areas, coalitions
can be envisaged between safety and environmental organizations. At the local
level, this can be done for specific risks. At the national and international level, global
warming can be a reason for coalitions because it seriously increases the likelihood and
impact of disasters.
2.3.3. Public participation
The general conclusion of the project partners is that before planning disaster
mitigation measures, the capability assessment process must take into account not only
the physical and environmental factors, but also the social aspects related to the
acceptability of the final decisions. In other words, public opinion needs to be
addressed and compared with expert assessments of safety policies. For this reason,
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public participation is a necessary prerequisite in the process of risk prevention,
categorization of potential areas at risk of natural disasters and industrial accidents and
forecasting the consequences.
Public participation is important for several reasons.
First of all, it is an important tool for raising awareness of risks. By participating
in risk prevention discussions, people learn about objectively existing physical risks.
Furthermore, participation in the development of a risk management strategy is
a necessary starting point for the implementation of safety measures by the people
themselves. Combining public participation with risk training helps to inform citizens
how they can prevent accidents, how to act during an accident (resilience and
confidence) and how to speed up subsequent recovery. Properly organized, public
participation can improve the perception of measures and the desire for public
inclusion.
There are many different ways to organize civic participation. In most countries,
it is partially regulated by national law, such as requiring local authorities to inform and
/ or involve citizens in certain phases of policy implementation. However, it is
recommended to go beyond these formal requirements and to identify ways of
participation that are appropriate to the specifics of a given risk and target groups.
Distinguish target groups when evaluating your network;
The evaluation of the network should take into account the different public
(stakeholder) groups:
 Who lives within the scope of a given risk?
 Who has a commercial interest, such as tourism, business, farming?
 What are the local stakeholders that have proved significant in the past?
 Organize participation in each stage of the disaster mitigation process.
It is important to involve people from the beginning. It is necessary to tell them
that the municipality / government / will start thinking about the risks. It would be
good to be involved in the risk assessment and to give them the opportunity to provide
local (historical) information from their own past experience, allow them to help set
criteria for risk assessment, categorization of potential areas of natural hazards
disasters and industrial accidents and forecasting the consequences. Have transparency
in setting political goals and, above all, allow them to participate in the development
of a disaster mitigation strategy and to find situations where both security and local
interests benefit.
 Consider the confidentiality of the information;
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In the process of mitigating the effects of risks, confidential information may
emerge, such as the assessment of risks related to security, terrorism or specific
industries. Formal requirements vary in different EU countries, but it is always
advisable to consider in advance what information you may or may not disclose.
 To choose different tools and to show flexibility;
The findings of the network assessment may lead, for example, to the creation
of one or more "focus groups" to monitor the whole mitigation process and to provide
an in-depth assessment of public opinion on risk and protection/safety/ measures.
Other opportunities for public participation are public discussions, information and
educational campaigns. Different approaches are needed for different target groups.
Be flexible and change tactics if necessary.
 Use links to target groups;
In general, the local government, the "government" is not always the best
received sender of messages. People themselves choose who is the greatest authority.
You need to consider who might be the most influential link to different target groups,
such as local opinion leaders, key players in society, priests, or your boss. It is necessary
to address the target groups "in their territory" and in "their own language".
2.3.4. Monitoring and implementation
The disaster mitigation plan can only be effective if the measures for categorizing
potential areas of risk of natural disasters and industrial accidents and forecasting the
consequences are properly implemented.
For this purpose, continuous monitoring is needed. When monitoring reveals
shortcomings in implementation, the implementation of legal obligations and formal
agreements is often the next step.
According to the project partners, for proper monitoring and implementation
it is necessary to pay attention to the following things:
 Changing political preferences;
Representatives of public institutions and political parties often hold office for
only four to five years. Nevertheless, disaster management policies are much longerterm. This means that during the implementation process, political coalitions may
change, as can political preferences for disaster prevention. One of the tasks of civil
servants and technical experts is to monitor the impact of new policy agendas on
existing plans. In some cases, the implementation of a strategy may be suspended,
but most of the time changes in disaster mitigation measures remain hidden. It is
important to signal cases where non-implementation of a measure could lead to a
complete failure of the disaster strategy.
There is always a risk that after the implementation of the most visible measures,
the longer-term and less visible ones will be neglected in the future.
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 Network monitoring and evaluation;
As already noted, the disaster prevention process involves different institutions
with different responsibilities. Also, the implementation of measures requires good
cooperation, sometimes even with the participation of private entities. In such a
network, it is important to reach prior agreement on monitoring and evaluation.
Which public body will exercise its official rights and which one exactly? Do all
partners accept a leading role in monitoring (and potential implementation of
measures) to have, for example, the municipality or district, county, province?
 Official judicial instruments;
Central and local executive bodies and their administrations have different legal
means for monitoring and enforcement. In case of criminal negligence, the penal code
may apply. In other cases, public institutions may enforce the measures through formal
directives or instructions and even fine, for example, construction companies.
In the case of intergovernmental cooperation, this can sometimes be more
difficult.
 Disaster mitigation measures implemented by citizens;
Often, disaster mitigation strategies involve some form of action taken by citizens
themselves.
For example, residents would contribute to the prevention of forest fires by not
storing combustible materials in their premises or, in extreme weather conditions,
engaging in emergency supplies of water and food from private homes. The
implementation of these types of measures requires special attention from the
government. In such cases, it is often more difficult for public administrations to use
official orders. Investing in risk awareness and specific instructions on how to act
(preventively, on alert or during an actual incident) can be more effective.
 Risk monitoring;
The purpose of the disaster prevention plan is to reduce the risks. Therefore,
once risk mitigation measures have been implemented, a new risk assessment needs to
be made to examine the consequences of the policies. To establish whether the
categorization of the potential zones with danger of natural disasters and industrial
accidents was correct and whether the consequences were successfully predicted.
In the multi-risk approach, this may lead to a new prioritization of the various
risks, which means that in the future more attention will be paid to another type of
risk. Under the single-risk approach, the new risk assessment may lead to new
prevention measures in other areas. In any case, it is important to present the real
impact of disaster mitigation policies through a new risk assessment and, if possible,
a new "risk diagram" that reflects the reduction achieved. In other words, feedback
to the risk assessment is needed. After all, it is quite logical for municipal councilors,
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politicians and decision-makers to get an idea of the real results of their chosen
policies.
2.3.5. Assesment of risk reduction processes
The final part of any policy is the feedback and reference to the beginning of a
new process. The planning of risk mitigation measures, the categorization of potential
areas at risk of natural disasters and industrial accidents and the forecasting of the
consequences is an extensive process that includes a network of different partners and
different expertise. Of course, during this process many conclusions will be reached
that will be useful for future plans.
The overall assessment of the overall process provides a professional
completion that can improve the willingness to cooperate with risk management
partners in the future.
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Chapter 3: Measures for prevention or reduction of the risk of fires and floods and
other natural disasters in the border area and for the population in settlements.
Measures for restoration and / or construction of facilities, provision of appropriate
technical equipment. Assessment of the condition of the existing systems for
protection, detection and early warning and disclosure of the responsible
institutions and the population. Need for additional training of control institutions,
crisis response structures, key partners and the general public. Planning the most
efficient use of available resources and identifying sources of additional funding
Management of emergencies caused by fires, floods, snowstorms,
earthquakes and other natural disasters, as well as industrial accidents, incl.
radiation leakage is an activity of national interest, taking into account the
frequency of occurrence and the magnitude of the effects of these types of risk.
The principles of emergency management are:
 forecasting and prevention;
 prioritizing the protection and saving of human lives;
 respect for human rights and fundamental freedoms;
 assuming responsibility
administration bodies;

for

emergency

management

by

the

state

 transparency of emergency management activities so that they do not lead
to deterioration of the produced effects;
 continuity and gradualness of the activities for management of emergency
situations, from the level of the local bodies of the public administration to the level of
the central bodies of the public administration, depending on their size and intensity;
 the efficiency, active cooperation and hierarchical subordination of the
components of the National System.
Management of emergency situations is achieved through:
 measures for prevention and preparation for interventions;
 urgent operational measures for intervention after causing dangerous
phenomena with serious consequences;
 additional intervention measures for recovery and rehabilitation.
Emergency management caused by floods, fires, snowfalls means the
identification and monitoring, notification of stakeholders, warning of the
population, evacuation, if necessary, assessment, mitigation, elimination or
counteraction of risk factors.
Measures to limit, eliminate or counteract the impact of the types of risk are an
obligation of the central and local public administration bodies with powers in this
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area and for all legal and natural persons, except for people with disabilities, the
elderly, children and other disadvantaged categories.
The protection of the population, material goods and cultural values is achieved
through a set of activities, including: notification, warning, prior alarming, shelter,
evacuation and other specific technical and organizational measures.
3.1. Measures for prevention / reduction of the reduction of the risk of fires floods
and other natural disasters in the border area
The need for sustainable strategic risk planning, as one of the most important
elements of preparation, is increasingly recognized in the EU. The efforts of
governments, districts and municipalities in many Member States are aimed at making
better use of structural risk reduction plans for the needs of territorial policy and
economic development policy.
In principle, governments are considering how the concept of 'multi-layered'
security can contribute to coordinating risk reduction actions on the one hand with
crisis management on the other. But how can all this be done in practice? What are
the things that should and should not be done?
This Strategy also provides an overview of the experience of "reducing the risk by
reducing the likelihood and / or impact of the danger and / or vulnerability of the
population and society as a whole." One must note that in practical experience there is
no clear distinction between risk management and crisis management.
For example, spatial measures that can be aimed at both reducing risk and
improving preparedness for actual incidents, or even better recovery thereafter.
Three types of risk management and safety from natural disasters can be
distinguished in the practical experience of the partners:
 risk management aimed at risk reduction;
 crisis management aimed at overcoming the consequences of an actual incident
(materialized risk);
 and recovery management aimed at returning society to a normal pre-disaster
lifestyle.
On the other hand, four phases can be distinguished:
 phase before risk has occurred;
 a phase in which the risk exists but has not materialized;
 phase of the incident;
 and recovery phase.
The three types of risk and safety management do not correspond strictly to the
phases, but gradually move from phase to phase.
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In the phase before the risk has occurred, also called proactive, everything is
focused on the highest form of risk management: PREVENTION in a given situation
not to become a risky one.
This is the most basic form of action planning: as soon as risk arises, attention
is focused on prevention measures, to reduce the likelihood, the potential effect of a
disaster and the vulnerability (exposure and sensitivity) of the risk "elements" to that
effect.
At the same time, in this phase of risk, the responsible public and private
partners, rapid response services, such as emergency services, are preparing for the
disaster. Preparation, of course, includes disaster planning, exercises and training,
but as already pointed out, it may also include spatial and spatial planning
measures.
Examples of this are the routes for ambulance access, water supply to the fire
brigade and clearing of areas for disaster operations.
In addition, in the risk phase, recovery can be started by preparing measures
that make recovery easier.
Examples are recovery plans and contracts with private partners to rehabilitate
utilities.
Structural and even territorial recovery measures can also be taken. For
example, an additional road section / highway / can be built for the cases when the
main one is blocked by a landslide or flood, or a reserve from a given production can be
prepared with a separate location in an industrial plant. Another example is the planting
of trees that recover quickly after a forest fire. However, in practice experience shows
that such measures are not a priority for decision makers, because all attention is
focused on risk mitigation and disaster preparedness.
In the disaster phase, preparation becomes a real "disaster preparedness" or
disaster relief. During this phase, the beginning of recovery is set. Many of the actions
of emergency services can be characterized as recovery rather than actual
preparedness. As time goes on, priorities shift more and more from responding to
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recovery, until, in the end, the real phase of disaster is over and the recovery phase
follows.
During the recovery phase, a new situation arises. Recovery may allow for a
reassessment of the risks. In most cases, the onset of a crisis or disaster draws public
and political attention to the risks. This new awareness of risk can greatly reduce its
acceptance, leading to different types of mitigation strategies. Therefore, the cycle is
closed: from the recovery phase to the pre-risk phase.
3.1.1. Differences in lanning processes
In the course of the project, it was found that in practice most of the disaster
reduction processes do not take place as in a textbook. There is a very small number
of cases in which the responsible authorities have deliberately decided to start a
comprehensive mitigation process, as well as to follow a complete and rational planning
process. If this has happened, it is mostly based on a government provision, which shows
that regional and local authorities are required to develop plans for a particular type of
risk. In these cases, it is mostly the government that also establishes the general
principles, and sometimes even provides financial resources for the specific risk.
However, in the broader perspective of different planning approaches, the cases
in which a conscious decision is taken to initiate a comprehensive mitigation process are
limited. In most cases, mitigating the effects of risk is not the main goal. Safety is often
just one of the vital interests to consider, along with interests such as economics and
ecology. The result of the partners' discussions is the typology of four types of disaster
planning processes, arising from two distinctive features of the main cause or motivation
of the process.
The first distinction is between existing risk situations and new ones.
The second difference is between processes that mainly focus on the sources of
risk (hazards) and those that focus on the elements at risk (vulnerabilities).
In the figure (below), these two dimensions are compared, which leads to the
typology of four types of risk mitigation plans.
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3.1.2. Mitigation of new dangers
The first type of plan concerns new (or enhanced) hazards. In cases of manmade risks, it mainly refers to the creation of new industries and new infrastructure
(for transporting dangerous substances). These types of risk are regulated by many
legislative forms, such as SEVESO-II (96/82 / EG) 1, which require risk assessment,
environmental assessment and risk prevention policies. In these cases, the mitigation
process is aimed at transparently assessing the planned economic benefits of the
proposed activities, compared to the (potential) costs of risk reduction and the actual
damage from accidents. In general, planned mitigation measures may be a single
chapter or paragraph in the overall development plan, but depending on the legal
obligations, a stand-alone disaster management plan (and disaster preparedness) may
be required. In the event of a new or increased risk of a natural disaster, there are less
formal or legal reasons for drawing up a mitigation plan or a paragraph. A sound risk
identification approach is needed to provide early warning of new or increased natural
risks and to recognize the need for a concrete mitigation plan. Examples of this are
plans to mitigate the effects of global warming.
3.1.3. Mitigation in territorial development
The second type of mitigation process is when there is a new development, but
not of new dangers, but of new vulnerabilities. This includes the development of new
housing projects, new 'vulnerable sites' (such as hospitals, schools) and new public
service infrastructure (such as petrol stations or pumping stations), which could fall
within the scope of man-made risks or natural risks. These changes are not motivated
mainly by risk reduction, but mainly by economic gains. The legislation governing the
development process also applies to these cases. However, in practical experience,
spatial planning legislation in EU Member States is not always sufficient, taking into
account aspects of mitigating physical safety risks. The fire safety of the individual
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buildings is highly regulated, but there is no overall territorial vision for all safety risks.
From the point of view of risk planning, the most important task for this type of
development is to pay attention to the risks in the earliest stages of design, as well as
to include in the development plan a paragraph for disaster mitigation.
3.1.4. Mitigation of existing hazards
The third type of disaster planning process best fits the"textbook" definition.
They are considered from the perspective of existing hazards.
Based on a full risk assessment, in-depth information can be derived to locate
hazards, which to be mitigated. A plan can be developed for them, including all
measures from the perspective of "multi-layered safety". This type of fundamental
mitigation process is very limited.
A multi-risk territorial approach to mitigation planning, starting with an
assessment of all types of risk, is rare. Moreover, the examples of whole plans (for one
risk) show that most attention is paid to non-structural measures and disaster relief.
The reason for this is logical: structural and territorial measures are very expensive and
are applied when there are other (economic) interests in territorial development.
3.1.5. Mitigation in case of restructuring
The fourth type of mitigation is considered from the perspective of existing
vulnerabilities. These are the cases when the municipalities decide to restructure /
redevelop, re-plan / an existing area. As with the new (territorial) development, this
type of case is basically, but not mainly, motivated by risk mitigation. However,
decision-makers may take safety measures into account, as existing risk situations are
often already identified and discussed. In these cases, the aim may be to cover safety
interests in a comprehensive restructuring plan.
Discussing the previous concepts and exchanging practical experience and good
practices with the project partners, we came to the following GENERAL CONCLUSIONS
about the mitigation processes:
 Integrate safety interests with other processes;
The main and most important conclusion for the partners is: to try to integrate
the interests related to risk management and safety in different plans at different
levels of development planning.
Most opportunities for this arise in development motivated by economic interests.
The actual number of comprehensive disaster protection /safety/ plans is very small.
 Creating a network;
It follows directly from the previous conclusions that attention should be paid to
building a good network of communication and management structures. Stakeholder
interaction is vital, as it is important to know exactly what and how each partner should
do. Many mitigation options are driven by other (economic) interests, it is important to
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help public and private organizations understand the interests related to risk
management and safety.
During the project work, the topic of networking, mixed financing and the use of
the Strategy for Combating Natural Disasters and the Results of Industrial Accidents in
the Cross-Border Region was discussed and / or a specific plan for mitigating their
impact was developed when took into account the following issues:
Mitigation or multi-layer safety?
Mitigation is only one aspect of risk management. In a multi-layered safety
approach, important aspects, such as preparedness and recovery, can also be taken
into account. Risk planning measures may not be limited to mitigation - spatial planning
may also take into account measures to improve disaster preparedness, such as
providing appropriate evacuation routes, water supply for firefighting. fires, roads and
emergency areas, etc.
 For one risk or many / more / risks?
Most disaster mitigation plans are made for A single risk (e.g. floods) and even
for a single risk location (e.g. a specific industrial site). Sometimes, however, plans
address more than one risk and even the whole set of risks in a multi-risk approach. In
this sense, it is right to think about what exactly is wanted.
 Gegraphical scope?
Different risks have different scope.
Flood risks, for example, are concentrated around river basins, landslides occur
more in mountainous areas, and forest firesonly in forests. On the other hand, some
risks are not limited, such as an influenza pandemic or the spread of radioactive dust.
In any case, most risks are not automatically limited by the artificial boundaries
of a municipality, district, region or even country. This means that mitigation measures
for different risks often have a different geographical scope. Therefore, mitigation plans
may differ from each other.
It is much more logical for the risks of floods to have the plan at the level of a
basin directorate than at the municipal level. It is wise to carefully consider what is
the appropriate scale for the plan and the interaction with which partners should be
sought and implemented.
 Combined or split planning?
Plans are often drawn up in partnership between several sites, municipalities,
districts and countries. However, in some cases, partners prefer to make their own plan
and even refuse to cooperate with other partners and even key authorities.
Sometimes phasing out the work can be useful, such as creating a common plan
with common goals, which will be implemented through several (partial) plans of the
partners concerned. This would help the implementation of the overall plan, because
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each partner will take the necessary measures according to their (own) plan, which is
an appropriate option and our specific case.
 Lead partner?
Different (governmental, territorial units) organizations are leading in different
types of disasters. Mostly the primary levels of government (municipalities, communes,
districts, counties, regions) are leading, but sometimes organizations such as forestry
or water management lead the risk mitigation process. As a result, there may be
different mitigation plans for different organizations, but for the same risk, and hence
a different lead partner.
3.1.6. Commencement of the mitigation process
In many cases, mitigation processes do not have a clearly defined starting point.
As explained before, many of the processes with risk consequences and the possibilities
for their mitigation are triggered by interests other than physical safety. When trying
to integrate mitigation into economic development and spatial planning, the most
important task is to have early warning of initiatives. Ideally, in the initial phase of
identifying ideas and concepts for a new development plan, protection / safety /
specialists are automatically invited to participate.
Ideally, any mitigation process should begin with a transparent definition of the
problem and a description of the general and specific objectives.
 What do the responsible institutions want to achieve?
 What are their orders to the interested authorities?
 What is the scope and budget of the organization?
Risk assessment: this first step of the mitigation process is extremely important.
Of course, only when there is a good idea of the risks, can the following steps in the
mitigation process be taken - they have already been presented for each of the three
phases of the risk assessment:
 risk identification;
 risk analysis;
 and risk assessment.
Risk assessment as a last step involves comparing the results of the risk analysis
with the political and societal criteria for determining whether the degree of risk is
acceptable and tolerable.
Therefore, the result of the risk assessment is not only an insight into the current
and future risks of a given territory, but also a political prioritization of risks: which of
the risks require the planning of prevention and protection measures?
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In the context of the project, the goal is defined as a (political) decision for a
specific risk mitigation policy (also disaster preparedness) in terms of a desired and
measurable outcome for society.
The goals must be:
 Specific: relate to a specific priority risk;
 Measurable: the results for society can be measured, for example: by what
percentage the risk has decreased.
 Acceptable: goals should be acceptable to decision makers and
stakeholders.
 Realistic: the goals must be achievable in reality.
 Time-bound: goals are set for a specific period of time.
This type of policy objective is considered a necessary guide for further
identification and analysis (of the costs and benefits) of the risk mitigation measures
that will ultimately form a concrete mitigation plan. Without understanding the policy
objectives, there is a serious risk that the ex-post technical evaluation of mitigation
measures will lead to the wrong policies.
For example, in the case of tunnel safety, experts may conduct life-saving
studies, while for politicians, the most important thing may be protection against tunnel
collapse, as this would cause serious damage to transport and industry, as well as to the
national economy. Without prior consultation with politicians, technical research and
expertise may be redundant.
On the other hand, expectations after such policy consultations for the objectives
should not be too high: without knowing the financial implications of the final Risk
Reduction Strategy, it is not known whether the chosen policy objectives will remain
until the end of the risk mitigation process.
Preferences may change if funding for the goals proves to be high. Moreover,
prior to the evaluation of mitigation measures, it is not known with certainty which type
of measures will be most cost-effective. Therefore, the setting of targets should not
greatly limit the subsequent technical study. It should be possible to assess other risk
mitigation measures that do not target the objectives directly, as they may prove to be
more preferred after all. For this reason, the setting of objectives must be limited to
the desired effect on society and must not include specific measures.
Examples of such purposes are:
 "We want to reduce the likelihood of catastrophic flooding in our region from
once every 100 years to once every 1,000 years";
 "We do not want new vulnerabilities in areas with a high risk of landslides";
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 “We want to make sure that the new development plans do not jeopardize
the environmental value of Natura 2000”;
 "We want to reduce the number of forest fires by 30%";
 "We want citizens to be provided with drinking water for 24 hours in case of
a breakdown in the water supply network."
The main policy issues that define these goals are:
 How do we want to deal with risk - through risk management, crisis
management or recovery management?
 In case of risk management: which do we want to reduce - the probability,
the effect or the vulnerability?
 In the case of crisis management or recovery management: do we want to
increase the readiness or resilience of rapid response services, or the
self-reliance of citizens and businesses?
 Finally, what kind of impact do we want to reduce: economic,
environmental, physical.
In the previous stages of the risk mitigation process, the nature and severity
of the risk as well as the policy objectives were understood. The next step is the
assessment of the opportunities, which in the project is defined as “a process of
identifying, analyzing and assessing the risk management options available to reduce
priority risks, as well as crisis management and recovery options that are to improve
disaster relief and reconstruction assistance. "
Opportunities in this case are defined as "all possible factors, measures and
policies in which the risk can be reduced and the final outcome of disasters and crises
can be positively affected". It is important that the possibilities relate not only to the
operational capacity of the rapid response services - fire trucks or ambulances,
but also to mitigation measures, or in other words - all possible measures in multilayered safety.
The purpose of the assessment of opportunities is to facilitate politicians in
making strategic decisions for specific policies and measures that contribute to the set
goals.
This phase is actually the most strategic: where are our weaknesses in our
ability to reduce risks and what can we do to prevent them?
The partners in this project make the clearest difference in the three parts of
the assessment of the opportunities, which are analogous / similar / to those in the
risk assessment:
 Identifying opportunities: reflect on the causes and consequences to find
opportunities to reduce the risk.
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 Opportunity analysis: to study the relative value of the identified
opportunities.
 Assessing the possibilities: comparing the possible measures by the
politicians with their political criteria.
The identification of opportunities is a continuation of the scenario analysis used
for risk assessment: by examining the different scenarios, specific measures
contributing to the achievement of the selected objectives can be identified. As a
result, a list of various measures is formed, which range from specific safety measures
in the field to general measures such as public education to increase self-confidence
and a culture of behavior in disaster and emergency situations.
The next two phases of the capability assessment are best illustrated by the
following figure.
Best thing to do?

Risk

Risks

mitigation

What are the best measures?

When comparing risks with possible mitigation (and preparedness) measures, the
first question that arises is: What are the best measures? The answer to this question
is the ultimate goal of the analysis of possibilities.
This may require quantification of the projected positive effects and should
ideally include a cost-benefit analysis.
The second question is: Which measures are most acceptable to decision
makers?
The best thing is NOT necessarily the most acceptable. The result of a costbenefit analysis can help to objectify a policy assessment, but other policy
preferences and interests can always intervene. It is the duty of specialists and experts
to acquaint decision-makers with the relevant information, but the final decision must
be made by senior officials in elected positions, who are also responsible for this.

www.Interregrobg.eu

Page 63 from 78

Ideally, the opportunity analysis includes a cost-benefit analysis.
The cost-benefit analysis is defined by the EU as: "a procedure for assessing the
feasibility of a project by comparing the benefits and costs".
Results can be expressed in a variety of ways, including through an internal rate
of return, net present value and cost-benefit ratio.
The purpose of the cost-benefit analysisis to enable informed decisions about
the use of limited public resources.
Cost-benefit analysis is often used in EU countries, especially at national level in
the fields of infrastructure, ecology, road safety, spatial planning, external security and
risk management.
In order to be able to use cost-benefit analysis in the risk mitigation process, it
is important that it is not limited to monetary value. The vital interests of society must
be included in the essence of risk reduction: both economic and social aspects related
to casualties, material or environmental damage. Therefore, the cost-benefit analysis,
or social cost-benefit analysis, must also contain information on the effects (advantages
and disadvantages), which do not necessarily have a monetary value.
As this requires a multi-criteria approach, the cost-benefit analysis needs a
variety of expert opinions.
The likelihood of a risk has a very large impact on the results of the cost-benefit
analysis. It is important whether infrastructure investments in risk mitigation measures
should be assessed on the basis of some scenario with a probability of once every 10,
100 or 1000 years. The problem is that the assessment of the probability of risk is very
uncertain. The macrofactors that determine the likelihood of risk are highly volatile.
When this uncertainty cannot be reduced, the outcome of the cost-benefit analysis can
in many cases be either positive or negative.
• The probability of climate-related events is difficult to calculate over a
longer period of time due to global warming. For example, floods, as well
as landslides induced by torrential rains and snow, are likely to occur more
frequently in the future. This means that with ongoing discoveries and
insights into global warming, the results of the cost-benefit analysis of
disaster mitigation measures need to be kept under review.
• A specific problem is the spatio-temporal variability of risks, which means
that their probability and impact can be very different in time and space.
Therefore, the cost-benefit analysis is in many cases correct for a specific
location and time frame and should be repeated many times so that
informed decisions can be made for larger areas.
• In most cases, an expanded study is needed to calculate vulnerabilities and
possible damages in euros. Many times this is neither possible nor necessary.
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3.2. Measures for restoration and /or construction of facilities, provision of
appropriate technical equipment.
The events that have taken place in recent years in Europe and in our country
help us to understand the importance of risks and the ability to identify them or at least
bring them closer to the causes of their occurrence.
To a much lesser extent, all of us - decision-makers - people or companies - are
at risk in our personal or professional lives.
The impact of natural risks continues to increase every year, and if it is desired
to counteract the negative effects, the first step is to create effective identification
mechanisms, tools and analysis techniques.
Natural risk analysis is the basis for conducting impact studies and risk
assessment, as well as for land use planning and emergency planning.
To understand this problem, it is extremely appropriate to define the concepts
of hazards and risks.
Sometimes risk is considered synonymous with danger, but risk also has a number
of additional consequences.
The hazard is defined as a "potential threat to people and their property" and the
risk as the likelihood of a hazard occurring.
Danger, risk and disaster operate on a variable scale. With regard to the severity
of the hazard, the following classification was made:
 hazards with a direct effect on humans: death, illness, stress, damage;
 hazards with direct impact on goods: economic losses, destruction of
various goods;
 hazards with direct impact on the environment: losses affecting flora and
fauna, pollution.
Risk identification and risk assessment are based on studies that analyze
chronological data on the occurrence of a particular event and its consequences.
Once the emergency has been identified, it is possible to adopt response
strategies, which include assessment and response, in several stages.
The four stages are:
1. pre-disaster planning: this covers a large number of activities, such as a series
of topographic analyzes of soil resilience, evacuation plans, etc .;
2. preparation: an immediate alert to the population when a disaster is
expected, a series of specific emergency warning programs for the population with
maximum efficiency so that people can be mobilized according to the evacuation plan;
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3. answer: temporally, this stage is located immediately before and after the
occurrence of the respective event, including the reaction to the various warnings for
the population and rapid evacuation activities;
4. Rehabilitation and reconstruction: is a long-term activity that seeks to return
to normalcy after severe devastation, taking into account the fact that devastating
disaster consequences may occur in areas that are clearly well prepared for disaster
management.
These projects work through local arrangements that include a high degree of
acceptance and support from the community, they are located at the interface between
loss reduction measures based on so-called improved human events and those based on
some adaptation of people to the conditions imposed by the occurrence of the
extraordinary event.
Reducing people's vulnerability to an emergency involves creating changes in
people's attitudes and attitudes to disasters. In this context, disaster aid has a
component represented by the response of people in the event of a disaster.
The change of event is limited in response due to the insignificant degree of
control that man can exercise over the destructive forces of nature. Most geographical
hazards are beyond man's ability to control them.
The change of the event - It implies the protection of relatively small areas by
implementing specific projects for structural measures.
Vulnerability change - It includes measures to warn the population.
The vulnerability modification consists of:
 preparation of the population;
 prevention programs;
 evacuation plans;
 providing emergency medical care and food;
 built shelters for evacuees, etc.
Whatever formal arrangements may be made in the event of contingency plans,
vital elements are understanding and cooperation between people. An important role is
played by the international support of government agencies and non-governmental
organizations, charitable programs.
3.3. Assessment of the condition of the existing systems for protection, detection
and early warning and notification of the responsible institutions and the
population
The notification is made on the basis of the information received from the
population or from the structures that monitor the sources of risk.
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The warning of the population is realized by the bodies of the local public
administration through the specific warning means on the basis of the notification
received from the authorized structures.
The pre-alarming is performed by sending warning messages / signals to the
authorities about the probability of disasters.
The alerting of the population is realized by the bodies of the local public
administration with specific means on the basis of the notification received from the
authorized structures.
The specific warning and alarm devices are installed at the places determined
by the district (municipal) inspection for emergency situations and professional
emergency services.
Warning and alarm messages are sent with priority and free of charge through
all telecommunication systems, radio and television stations and networks, including
satellite and cable, operating on the territory of Romania, at the express request of the
mayors / heads of emergency structures.
The use of the means of notification in case of disasters shall be made only
with the approval of the mayor of the settlement, the leader of the public institution
or the economic agent involved, as the case may be, or their powers.
The notification, warning and alarm system in localities, public institutions and
economic operators is periodically checked through training and exercises.
During emergency management, three stages can be distinguished, which differ
from each other in the degree of danger presented. They are triggered when critical
thresholds (warning criteria) specific to the analyzed phenomenon (floods, dangerous
meteorological and hydrological phenomena, weather behavior of hydraulic structures)
are reached and which are specified in special instructions.
А)The situation of attention has the meaning of a special situation and does not
necessarily pose a danger.
The consequences of entering the situation of attention are:
 frequency of observations and measurements made to monitor the
phenomenon and predict its development;
 inspection of the constructions with a defensive role and monitoring to
ensure the conditions for drainage of the water masses;
 informing about the possibility of accidental pollution.
B) Alarms / announcements are characterized by the evolution of phenomena in
the direction in which they can lead to a certain danger (for example: further increase
of water flow levels, increase of infiltrated flows through hydraulic structures for
retention of materials from their body, increase the intensity of precipitation or wind
speed, confirmed accidental pollution that requires interventions, etc.).
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Activation of the alarm status leads to entering the operational situation of
the headquarters / emergency commissions. The activities carried out are both
activities designed to control the phenomenon and preparatory activities for the
accidental activation of the dangerous situation.
C) The situation of danger - it is triggered when the danger becomes inevitable
and it is necessary to take exceptional measures to limit the effect of floods (evacuation
of the population, animals, some material goods, special measures in the operation of
hydraulic structures with a defensive role against floods, traffic restrictions on certain
roads, bridges and footbridges, as well as on waterways), as well as to combat
accidental pollution with a serious impact on the ecosystem (change of water quality
parameters, destruction of fauna and ichthyofauna, environment and others, or
exceeding the territory of competence).
The transition from one state to another can take place according to the
development / evolution of phenomena.
The prediction is based on statistical theory and uses historical data from past
events to estimate the future probability of recurrence in similar events.
The forecast depends on the detection and evaluation of a single event, which
develops through a sequence of environmental processes that are well understood. The
forecast is based on scientifically observable facts and tends to be short-lived.
The warning is a message that informs and alerts the public about an extreme
event and indicates the steps that need to be taken to minimize the loss.
All warning systems consist of three interdependent functional modules:
1. Assessment - it includes several sub-categories, starting with the first
observation of a change in the environment that may pose a threat, until the nature and
magnitude of the disaster is assessed, and finally deciding the optimal solutions in this
case - the priority of this module is to increase the accuracy of prevention and increase
the period between the time of issuance of the warning and the actual time of
occurrence of the event.
2. The dissemination is presented by transmitting the warning message by the
specialists who predict the occurrence of an extreme event to the inhabitants of the
area that is supposed to be affected - an intermediary environment is included, which
includes various methods of communication.
3. The answer: the two previous steps aim to activate this module. The response
subsystems are influenced by the direct production of the relevant event and the
feedback mechanisms to improve the alert systems; the nature of the response is
influenced by the type of warning message and the area of determinants.
The motivation to develop a disaster management system and public
dissemination of information has double support:
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1 - Supporting decision-making factors by the public administration to the heads
of public institutions that make decisions in case of emergencies, through a complex
system in the field of emergencies, which allows informed decisions to be made based
on principles derived from the history of the natural disasters that have occurred in the
area / administrative territory;
2 - Existence of a system for public dissemination of information among the
population and a system for early warning of the authorities in case of natural disasters
(floods, snowfalls, large fires, prolonged drought, landslides, heavy air, water and soil
pollution and other natural disasters).
An important contribution to the realization of this complex system is the
integration of the subsystems with the recording of the component modules and the
interaction between them.
In this regard, we must pay attention to the development of a stimulation
and control system for risk assessment of fires, floods, snowstorms, earthquakes
and other natural disasters, as well as industrial accidents, incl. radiation leakage
and their consequences:
 development of an early warning system in case of danger of natural
disasters;
 development of a system via Internet technologies aimed at information
management for the development of destructive factors;
 development of an expert risk management system;
 development of pilot systems for management and public dissemination of
information on public safety.
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Chapter 4: Conclusions and recomendations
4.1. Condition for implementation of the Strategy for Fighting Natural Disasters and
the Results of Industrial Accidents in the Cross-Border Region
The first necessary condition for the implementation of a strategy is of course
the resource / financial, personnel and logistical / provision. Once the objectives have
been set and the measures of the plan for implementing the disaster prevention strategy
are clear, the parties concerned need to know what their contribution will be. In the
end, it all comes down to the real distribution of budgets, to attracting the right experts
and using the available material resources.
The overall conclusion of the project is that it is not easy to understand the
different types of disaster reduction budgets, especially in cross-border areas. The
budgets that are explicitly earmarked for disaster measures are very small, while such
measures can be financed from many other common costs that do not specify the means
of risk prevention. The overall exchange of experience between the project partners
shows that the budgets set for disaster prevention differ greatly in municipalities and
countries, not only in size but also in their relative share of the municipal and general
state budgets.
In any case, the total size of budgets set specifically for disaster prevention is
relatively small compared to territorial and infrastructural development budgets. While
territorial development budgets are measured in millions (billions), those for disaster
prevention are limited to tens, hundreds of thousands / millions /. On the one hand,
this is understandable in terms of the impact on society, but on the other hand it shows
that the funding of disaster prevention measures, as part of territorial development
projects, is negligible against the background of the total costs of such projects. It is
therefore unrealistic to negotiate with a municipality or ministry to allocate a safety
budget along a railway line, for example, when at the same time the value of contracts
with companies building the railway line is hundreds or even thousands of times higher.
Another topic for discussion is that many risks are caused or exacerbated by the
implementation of measures for territorial development / spatial planning, land use /.
This is observed not only in cases where territorial development leads to the emergence
of a new risk (such as an industrial zone or increased transport of hazardous
substances), but also when new vulnerable sites (residential buildings or schools) are
built near existing risk sites man-made or in an area at risk of natural disasters.
Therefore, the general conclusion is that more attention needs to be paid to the
extent to which security measures are part of territorial and infrastructural
development, including in financial terms.
Discussing the financing of risk prevention measures, the project partners
reached the following CONCLUSIONS:
 Inclusion of natural disaster prevention in other budgets and
establishment of public-private parterships;
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A key factor in funding disaster prevention measures is to try to include them in
projects funded by other budgets. It is not only a matter of paying for the risk that is
created, but also of reducing costs by combining safety measures with other
construction activities. For example, during the reconstruction of a road, it can be
raised above the forecast levels for floods to function as an evacuation route. The
soundproof walls of highways can also be used to reduce the effects of an explosion.
There are countless possibilities to combine safety measures with necessary
construction activities, as long as the partners agree to consider them. This requires
close cooperation between public administrations and often public-private partnerships.
Thus we come to the second conclusion:
 Searching for common interests and situations in which everyone wins;
Another factor for success in finding funding is the creation of public-private
partnerships or strong cooperation between public institutions. In order to convince
interested public administrations and even private companies that they need to
transfer budgets from other sectors or projects to risk prevention measures, it is
important to clarify their benefits. It is necessary to find common interests in defining
the measures.
For example, a forestry can easily understand the need for fire prevention
measures, as forests are part of its commercial interests. In the same way, every
municipal government must be able to understand the need for protection measures,
for example, to prevent the general loss of infrastructure due to an accident with
dangerous goods, not only in terms of possible victims, but also for reduceing the
potential harm to the national economy as a whole.
Nevertheless, the creation of cross-border partnerships means more than
sharing common interests. It also includes identifying situations in which everyone wins:
even if the interest is not mutual, certain risk prevention measures can contribute to
achieving different goals at the same time. For example, reducing existing risks can
increase the value of a site and its potential for use, or disaster preparedness achieved
with conservationists can improve nature conservation.
 Organizing of an early inclusion (third conclusion);
The identification of common interests must take place at the earliest possible
stage and be linked to measures aimed at spatial planning and the prevention of natural
risks. The second step is cooperation in risk assessment to build a common
understanding of the problem and to raise awareness about it. It is advisable to involve
the relevant partners in the targeting phase without haste, in order to be able to
compare disaster policy objectives with those dictated by other interests.
 Benefit from the findings of the „Cost-Benefit“ Analysis;
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As explained above, it is advisable to do a cost-benefit analysis in order to
choose the right prevention strategy. This analysis also helps to identify funding
opportunities for risk reduction plans.
On the one hand, this analysis gives a clear idea of the initial investment in the
implementation of safety measures, the structural maintenance costs and the
depreciation period. This determines which budgets are available at which time. On the
other hand, the cost-benefit analysis shows how one of the parties will benefit in some
way from the protection / safety measures.
In order to find appropriate funding, it may be useful to consider the balance
between those who pay and those who earn. If a sector or stakeholder has many of
the planned benefits, it is only logical to require their participation in the risk
reduction strategy. However, this is not always necessary in advance.Another option
is to agree to reinvest the benefits in future risk mitigation projects. Such forms of
solidarity of the winning countries can persuade the paying countries to play their part.
 Organizing cooperation beyond administrative borders;
The difficulties in applying the described "principle of solidarity" stem from the
fact that in many cases the benefits and costs are for different (territorial) levels, just
as the risks themselves often go beyond administrative borders, especially for crossborder regions.
For example, in the case of river floods, prevention measures applied upstream
can reduce the risk downstream. Or a certain route for safe transport of dangerous
goods can reduce the risk in one part of the territory at the expense of another. This
way of "distributing" problems requires cross-border cooperation and funding from
local / municipal / authorities and EU governments. This is not an easy task, because
the usual tendency is for public administrations to adhere to their formal responsibilities
for the territory for which they are responsible.
4.2. Decisions / proposals for establishing, implementing and improving the legal
and institutional framework for the implementation of the joint RomanianBulgarian intervention in case of emergancy.
4.2.1. Improving the legal and institutional framework
Basic elemets of cooperation:
 The exchange of experience and information, paying special attention to
the preparatory actions before the emergency situation and the assessments
carried out after the end of the intervention, and the possibility of
requesting international assistance will be taken into account;
 Knowledge of international, national and regional initiatives in the field of
preparation and preventive intervention;
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 Informing citizens, increasing the level of responsibility of European citizens
to protect their own lives;
 Increased coherence between civil protection actions and actions applied
internationally;
 Development of common principles and directives, using the European
experience, reduction of the consequences of disasters through the use of
techniques for assessment of potential risks;
 Improving intervention measures that will ensure effective management of
emergencies caused by natural and technological disasters in the affected
areas. (Identification of risk areas, development of proposals, informing the
population, communication);
 Development of procedures for providing mutual assistance in the crossborder region, the use of equipment;
 Development of a plan for prevention of emergency situation in the region
by types of risks;
 Assessment of the potential risk for each community;
 Development of procedures for managing the Risk Management;
 Legal provisions and regulation of the system of responsibilities during the
intervention period;
 Use of new technologies / equipment and consultations before purchasing
them;
 Joint training, improvements, common management and coordination
applications for the participating teams.
4.2.2. The cross-border and regional cooperation procedures aim to:
 Establishment of a system for coordination and monitoring, allowing direct
relations between the two parties, fast and correct information, harmonized
actions in emergency management and implementation of preventive
actions;
 Informing the population in the region and the participation of civil society
aim at making citizens take responsibility for their self-defense and their
preparation for preventing and eliminating the consequences of
emergencies;
 Its cooperation contributes to building a climate of trust, common ideas and
new initiatives, such as the creation of a common network of experts, joint
seminars, joint training programs and the creation of a common intervention
team;
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 Reducing the time for transmission of the flow of information, data and
decisions through the use of information carriers;
 Providing timely, accurate and complete information on decision and
implementation factors;
 Optimizing the decision-making process and managing the intervention.
4.2.3. Types of retional cooperation, assistance provided in case of emergencies.
In the event of an emergency, the Contracting Parties may provide mutual
assistance on the basis of a written request from the responsible authority. In urgent
cases, the request may also be oral, but a confirmation letter will be sent as soon as
possible, within a maximum of 24 hours of the request.
The side requesting help will show:
 The location of the emergency, time of production, characteristics, degree
of expansion, characteristics of the emergency at the time of the request
for assistance;
 The implemented intervention measures;
 The characteristics of the requested assistance and priority measures for
granting the assistance;
 Other useful details.
The relevant authorities must agree on the form used for the request / proposal
for assistance /.
The side offering help will take a decision as soon as possible and will inform, the
partner in need of assistance, of the conditions under which the aid may be offered,
the specifics and the amounts of the aid offered.
The communication will be open for details regarding changes in the situation.
The Contracting Parties, through the responsible authorities, shall immediately
inform each other of the occurrence of emergencies which may have consequences in
the territory of the other Party and shall transmit the necessary information on the
intervention to remedy the consequences of prolongation of the emergency.
Other forms of cooperation.
Within the framework of the cooperation, the assistance offered includes
intervention teams / reaction teams /, equipment, humanitarian convoys, search rescue
operations, as well as other actions that can be taken in emergency situations, in order
to save human lives, protect public health, evacuate citizens, protection of the
environment, reduction of material, cultural losses and side effects.
In addition to the assistance offered in case of emergencies, cooperation shall
include other forms of action:
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 Forecasts of emergencies, prevention, evaluation, elimination of effects,
exchange of experience in the field of science, technology and practical
applications;
 Conferences, research, organization of research programs, vocational
training, cooperation of educational institutions and participation in
common applications;
 Exchange of information on sources that may cause emergencies and
potential effects, especially when the effects may reach the territory of the
other country.
 Mutual information also includes the transmission of risk indicators
measured for different types of emergencies;
 Creation and use of a unified monitoring system, development of joint
projects in this regard.
The principles of cross-border and regional cooperation must be the
following:
 the assistance provided should be neutral and impartial;
 the assistance provided should be complementary and not duplicate local
action;
 the aid must not be used in areas of armed conflict;
 aid to impose financial or other obligations on recipient countries;
 have customs and legislative agreements for litigation between partners;
 the team should wear distinctive (uniform) identification marks and not be
armed.
Operational and planned principles of intervention are with:
 a clear definition of the purpose of the contractor's mission;
 concentration of efforts;
 perseverance;
 security;
 legitimacy;
 avoiding duplication of effort and action.
The particularities of the application of these planning principles are:
 the mission must be synchronized for each participant;
 the mission is carried out exclusively in support of local public authorities;
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 Any use of means other than those originally envisaged complicates the
mission.
In all situations, adhere to applying of basic principles sucha as:
 supplementation;
 transparency;
 coordination;
 division of responsibilities;
 focus on achieving the main goal.
Model procedure for cross-border cooperation:
Operational information is transmitted by fax or e-mail with the request for
support to limit the consequences of the emergency situation.
The request shall specify the following information:
 Place of the disaster, date and time of occurrence, nature, magnitude and
parameters of the condition at the time of request;
 Measures already taken and planned;
 The nature of the assistance requested and the priority aspects of the first
aid;
 All other necessary details;
The information is constantly updated, depending on the development of the
situation:
The availability of the intervention team is confirmed. The Party, which received
the request for help, shall decide without delay on the provision of its assistance and
shall inform the requesting Party of its immediate possibilities, of the nature, scope and
conditions for the provision of the assistance offered.
With regard to the request / reply for assistance, a Model Standardized Form
/ Procedure may be adopted:
 Warning the intervention team. The preparation time for departure to the
mission is about 2-3 hours.
 Informing the intervention team of the dispatcher who requested the
assistance about the time when he will be at the border checkpoint or at
the meeting place, about the intervention techniques and the number of
persons;
 The intervention team will meet with a contact person at the border
crossing point or a meeting place;
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 The contact person from the border crossing point or the meeting place will
take the intervention team to the affected area;
 The dispatcher of the intervention team sends to the dispatcher who
requested the assistance, data on the necessary fuel, accommodation and
food.
The requesting party guarantees to the intervention team security, free
emergency medical care, meals, accommodation, fuel as essential goods in case
the team's supplies are depleted.
 The intervention team is guided and coordinated by the competent
authorities and persons in accordance with the legislation of the requesting
country in the affected area;
 The requesting party is obliged to use the intervention team only in
accordance with its destination, qualifications and equipment;
 Providing the intervention team with a translator and means of
communication (telephone, fax, internet, computer, radio stations, etc.).
 Preparation of reports by the intervention team - every 12 hours.
The intervention team shall cease its activities and return immediately to
the territory of the State of the requested Party:
 if it has fulfilled its mission;
 when the competent local authorities decide by mutual agreement that it
is not necessary to continue intervention operations.
4.2.4. A package of proposals for managing emergencies caused by natural and
manmade disasters
 Inclusion of the problem of disaster protection in the strategy for
development of potentially affected communities;
 Performing risk-specific protective work;
 Optimization of the activities of the structures that ensure the
implementation of protective activity against the identified risk;
 Development of research in the field;
 Training of the population regarding the norms of behavior in case of
(floods, snow accumulation, fires);
 Exercises and usage of the forces and means of intervention;
 Preparation of the factors with the right to decide;
 Concluding comprehensive agreements on humanitarian assistance in case
of risk between localities that have twinning agreements;
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 Creation and updating of a computerized database for the risks of floods,
snowfalls, fires and the real possibilities of the response structures;
 Testing of standardized operating procedures.
4.3.

Conclusion

This strategy identifies the strategic objectives for better coordination and
effective response of a joint cross-border partnership between Dobrichka Municipality
and Calarasi County, the approaches and principles for disaster risk reduction and the
priority areas for actionsfor their achievement.
The strategy is an important step towards building a comprehensive and coherent
framework for the prevention of natural and man-made disasters, which will contribute
to building an integrated approach to the policies ofDobrichka Municipality and Calarasi
County, in this area.
The implementation of the Strategy will ensure that disaster risk reduction is
their top priority and will contribute to the prevention and mitigation, through active
work at all levels of government with very good coordination and coherence between
the responsible institutions. The implementation of the activities set out in the Strategy
will ensure the sustainability of management in disaster prevention and protection.
This model will help not only to implement a unified approach to disaster risk
reduction policy, but also to ensure coherence between cross-border municipalities in
the implementation of individual activities and measures, and the rational use of
available resources. Ensuring effective interaction in the implementation of vertical
(between municipal, regional / district and national levels of government) and
horizontal (between the individual administrations of municipalities / communes,
territorial units of ministries and departments on their territory, the private sector
and the scientific community), is key for achieving integrated disaster risk management
in the cross-border region.
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INTRODUCERE
Strategia comună pentru o mai bună coordonare și răspunsuri eficiente la un
parteneriat transfrontalier comun / Strategia / între partenerii proiectului, determină
misiunea, valorile cheie, viziunea, obiectivele, prioritățile și sarcinile pentru o
gestionare mai eficientă a riscurilor dezastrelor naturale și protecția populației, valorile
materiale și culturale de pe teritoriul municipiului transfrontalier Dobrich și Călărași.
Este un document fundamental pentru prevenirea, gestionarea și depășirea în comun și
coordonate a consecințelor dezastrelor și accidentelor și prezintă liniile directoare
pentru crearea unui Sistem de așteptare constant eficient din puncte de vedere al
resurselor și tehnic asigurat, pentru prevenirea și răspunsul la dezastre.
Structural, în general, poate fi reprezentat după cum urmează:
Misiune
Valori
Viziune
Întocmirea și

Obiective strategice

planificarea
bugetului

Autoritățile locale
/ Comunitatea

Cetățeni/
Clienți / Parteneri

Implementarea
internă

Recenzia
conducerii

Oamenii

(eficacitatea
procesului)

Obiective operaționale

Rezultate/

Rezultate/

satisfacere

satisfacere

Proces

Competențe/

Instruire/
satisfacere

Factor critic
pentru succesul 1

Factor critic pentru

Factor critic pentru

Factor critic

succesul 1

succesul 1

pentru succesul 1

Indicator esențial

Indicator esențial

pentru eficacitate 1

pentru eficacitate 1

Indicator esențial
pentru eficacitate 1

Indicator esențial
pentru eficacitate 1

MISIUNE:
Pentru a îmbunătăți durabilitatea, calitatea vieții și nivelul de securitate, lucrând
în interesul tuturor cetățenilor municipiului Dobrich și județului Călărași, prin
îmbunătățirea organizării, interacțiunii și coordonării autorităților locale pentru
gestionarea riscului de dezastru.
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VALORI CHEIE:
Strategia se bazează pe următoarele VALORI cheie: gândire pozitivă,
perspectivă, conștientizare, cultură, egalitate, responsabilitate, cooperare,
continuitate și voință politică.
Gandire pozitiva
În societatea modernă există o atitudine negativă față de dezastre. Pentru
aceasta, dezastrele sunt un proces activ ale cărui provocări pot fi așteptate, dar nu și
suficient de gestionate. Această perspectivă evidențiază aplicarea abordării
compensatorii în eforturile de reducere a riscului de dezastre, reducându-l în principal
la pregătirea pentru dezastre și / sau atenuând vulnerabilitatea existentă a populației,
activitate economică, patrimoniu cultural și mediu. Politica compensatorie este
capabilă să reducă riscul existent, dar nu viitorul, considerat pe termen lung, care ar
trebui să se schimbe.
Gândirea pozitivă în acest sens este una dintre principalele abordări de creștere
a capacităților experților și personalului de conducere al instituțiilor responsabile, care
ar trebui să aplice o abordare strategică, orientată spre viitor, bazată pe principiile
moderne ale bunei gestionări a riscurilor în caz de dezastre naturale și provocate de
om.
Perspectivă
Politica pe termen lung stă la baza abordării strategice a dezastrelor pentru a
gestiona și a depăși cu succes riscul dezastrelor pe termen mediu. Abordarea în
perspectivă depășește neajunsurile abordării pur planificatoare, care se bazează doar
pe tendințele existente și previziunile posibile, permițând calcularea incertitudinii și a
previziunilor multivariate în organizarea managementului. Din acest motiv, politica de
perspectivă trebuie integrată în planificarea dezvoltării durabile, incl. și în dezastre
naturale și provocate de om. În acest sens, programele și proiectele adoptate pentru
dezvoltare la nivel municipal ar trebui revizuite în ceea ce privește potențialul lor de
reducere a riscului de dezastru.
Conștientizare
Baza reducerii riscului de dezastru este colectarea și diseminarea informațiilor
privind bunele practici în legătură cu dezvoltarea cu succes a politicilor depline în acest
domeniu. Conștientizarea instituțiilor responsabile asigură utilizarea ușoară a bunelor
practici în planificarea măsurilor preventive, iar conștientizarea populației facilitează
punerea în aplicare și realizarea măsurilor și evenimentelor planificate.
Primul pas pentru soluționarea lacunelor din informațiile disponibile privind riscul
de dezastru este efectuarea unei evaluări a riscurilor, inclusiv tipul de pierderi și daune
cauzate de posibile dezastre. Următorul pas este creșterea experienței prin studierea
bunelor practici în acest sens, care ajută direct atât la reducerea riscului de dezastre,
cât și la creșterea atitudinii responsabile a instituțiilor guvernamentale și a societății
față de dezastre.
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Cultura
Politica de depășire a provocărilor provocate de dezastre la adresa societății
trebuie să devină o cultură publică de masă pentru a dobândi sfera maximă, coerența
și efectul multiplicator pentru întregul sistem de gestionare a sferei publice.
Cultura crescută a riscului de dezastru influențează procesele decizionale,
dezvoltarea cadrului de reglementare și organizarea și alocarea resurselor pentru a
reduce riscul de dezastre și accidente. Înalta cultură publică garantează implementarea
cea mai eficientă și efectivă a politicilor respective.
Egalitate
Un principiu foarte important în domeniul reducerii riscului de dezastru este
egalitatea cetățenilor. Unii cetățeni defavorizați și grupuri sociale cu statut social
inferior au acces limitat la resursele organizaționale și materiale relevante, ceea ce
este o condiție prealabilă pentru o vulnerabilitate sporită a acestor grupuri sociale la
dezastre. Din acest motiv, este necesar să se creeze condiții pentru egalitate în zonele
cu risc de dezastru pentru toate grupurile sociale, inclusiv protecția și răspunsul la
dezastre.
Răspundere
Reducerea riscului de dezastru este un grad ridicat de responsabilitate morală și
socială la toate nivelurile guvernamentale și ale cetățenilor înșiși. Atât direct, cât și
indirect, liderii responsabili trebuie să creadă și să caute realizarea cauzei umanitare în
lupta împotriva dezastrelor. Responsabilitatea publică serioasă pe care și-o asumă odată
cu participarea lor la gestionarea riscurilor de dezastre necesită o definiție publică
strictă a responsabilităților și o personalizare clară a implementării acestora către
fiecare angajat și cetățean responsabil.
Cooperare
Statele moderne nu se confruntă singure cu provocările diverselor dezastre.
Reducerea riscului acestora este susținută de acțiunile comune ale țărilor din cadrul
ONU, printr-un cadru de reglementare comun. Prin urmare, armonizarea cadrului de
reglementare este o linie de conducere a comportamentului general al organismelor
care gestionează acest proces. Cadrul de reglementare la nivel european în domeniul
gestionării riscurilor de dezastre, precum și Strategia internațională de reducere a
dezastrelor (ISDR), stabilită în 2000 de Adunarea Generală a ONU, inclusiv Strategia de
reducere a riscurilor de dezastru în Europa de Sud-Est după 2009 sunt documentele
principale în gestionarea riscului de dezastru din statele membre.
Cooperarea UE-ONU în gestionarea integrată a dezastrelor este unul dintre pilonii
principali ai acestor documente strategice.
Cooperarea este baza pentru îmbunătățirea organizării interacțiunii, coordonării
acțiunilor comune și a rezultatelor în gestionarea riscului de dezastru la nivel
internațional între autoritățile competente relevante, care în continuare într-o măsură
mai mare, este valabil pentru municipalitățile din regiunile transfrontaliere.
Continuitatea activităţii
Consiliul municipal stabilit pentru reducerea riscurilor de dezastru în formarea
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politicii municipale în domeniul protecției în caz de dezastru îndeplinește funcțiile unei
platforme de reducere a riscurilor de dezastre, care este în armonie cu Strategia
națională adoptată pentru reducerea riscurilor de dezastru 2018-2030 și Programul
Național de Protecție împotriva Dezastrelor 2014 - 2018.
Dorinta politica
Complexitatea organizării și guvernanței sociale necesită astăzi o voință politică
clară pentru a impune o abordare integrată a gestionării riscurilor de dezastru. Prezența
voinței politice este una dintre principalele condiții prealabile pentru integrarea
gestionării riscurilor de dezastru în planificarea dezvoltării fiecărui sector al vieții
publice, care este valabil în special la nivel municipal în regiunile transfrontaliere.
VIZIUNE:
Pe baza unei mai bune cooperări între organele executive locale și administrațiile
acestora, în municipiul Dobrich și județul Călărași, să creăm Sistemul de așteptare
constant din mediul și infrastructura modernă de comunicare și informare, mașini și
echipamente speciale moderne, tehnologii și proceduri operaționale comune, în scopul
unei mai bune organizări a interacțiunii și coordonării în gestionarea riscului de dezastre
naturale pe teritoriul lor, sporind siguranța și calitatea vieții cetățenilor și dezvoltarea
durabilă a societății.
Pentru a îndeplini așteptările în urma implementării strategiei, este necesar să
se implementeze următoarele obiective strategice:
1. Creșterea capacității organismelor la nivel local și regional responsabile de
gestionarea, administrarea, organizarea și coordonarea acțiunilor și
interacțiunilor în timpul dezastrelor, precum și în repararea pagubelor cauzate
de acestea;
2. Introducerea practicilor comune pentru evaluarea riscurilor la nivel local și
transfrontalier și pentru dezvoltarea evaluărilor impactului dezastrelor,
planificarea măsurilor de prevenire sau reducere a consecințelor dezastrelor și
măsuri de protecție a populației;
3. Realizarea sustenabilității transfrontaliere a relațiilor publice în caz de
dezastre;
4. Consolidarea capacității pentru gestionarea comună a riscurilor de dezastru pe
teritoriul municipiului Dobrich și al județului Călărași;
5. Realizarea coerenței în punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare durabilă,
adaptare la schimbările climatice și reducerea riscului de dezastru;
6. Realizarea sustenabilității organizării, coordonării și interacțiunii autorităților
de gestionare, forțelor și mijloacelor în caz de dezastre în regiunea
transfrontalieră.
MĂSURI PENTRU A REALIZA OBIECTIVELE STRATEGIEI:
1. Crearea condițiilor prealabile pentru pregătirea și actualizarea evaluării
riscului inundațiilor, altor calamități naturale, al hărților amenințărilor și al
hărților riscurilor, pentru teritoriul municipiului Dobrich și al județului Călărași.
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2. Creșterea capacității organelor executive locale și a administrațiilor acestora
de a pregăti și implementa programe și planuri de calitate pentru reducerea
riscurilor de dezastru și planuri de urgență / planuri de protecție împotriva
dezastrelor /.
3. Identificarea și implementarea măsurilor pentru creșterea rezistenței siturilor
de infrastructură critică în caz de dezastre pe teritoriul municipiului Dobrich și al
județului Călărași.
4. Implementarea măsurilor comune pentru reducerea riscului de dezastru în
conformitate cu programele /planurile/ pentru reducerea riscului de dezastru.
5. Creșterea capacității autorităților locale responsabile și a organelor lor de
conducere subordonate, a forțelor și mijloacelor de reacție rapidă, de a organiza
și desfășura activități preventive eficiente și de a răspunde dezastrelor în
conformitate cu planurile de protecție împotriva dezastrelor/planurile de
urgență/
6. Crearea condițiilor și orientărilor pentru pregătirea unui plan comun de
organizare a interacțiunii și coordonării dintre parteneri în gestionarea riscului
de dezastre naturale.
7. Definirea nevoii și a condițiilor prealabile pentru crearea unui sistem eficient,
sigur din punct de vedere tehnic și al resurselor, pentru o pregătire constantă în
scopul prevenirii și răspunsului eficient la dezastre.
8. Schimb de experiență pozitivă și bune practici între partenerii proiectului
pentru reducerea și prevenirea efectului nociv al schimbărilor climatice, risc
crescut de inundații și alte calamități naturale asupra sănătății și siguranței
umane, a proprietăților și resurselor, precum și asupra mediului, precum
împreună cu experiența europeană și mondială, o aplică și o interpretează pe
întreg teritoriul lor.
9. Creșterea capacității administrațiilor de pregătire a unor programe municipale
coordonate și de calitate pentru prevenirea și reducerea riscului de inundații și
alte calamități naturale, prin schimbul reciproc de bune practici și experiență.
10. Creșterea pregătirii organelor teritoriale ale puterii executive și a forțelor de
intervenție în caz de dezastru pentru implementarea planurilor de reducere a
riscului de dezastru, a planurilor de protecție în caz de dezastru în condițiile de
asistență reciprocă și parteneriat transfrontalier comun între municipiul Dobrich
și județul Călărași
11. Cercetare /revizuire/în domeniu/în municipii, comune și primării/, pentru
cele existente, prin propunerea de condiții și soluții tehnice pentru construirea
unor mijloace tehnice, sisteme și proceduri noi de comunicare și informare
comune, pentru îmbunătățirea mediului de comunicare și informare, pentru
interacțiunea durabilă a autorităților executive locale și a administrațiilor sale,
angajate cu managementul riscului de dezastru, servicii de răspuns rapid și
formațiuni voluntare.
12. Construirea de sisteme locale și/sau de integrare a sistemelor existente
pentru avertizare și notificare timpurie /SRPO/, ca parte a sistemelor naționale
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din cele două țări, pentru avertizarea timpurie și notificarea fiabilă a populației
cu privire la pericolele înregistrate de stațiile de monitorizare ale siturilor
meteorologice, hidrologice, seismologice, chimice, biologice, radiologice,
nucleare, ecologice, instituții și organizații.
Prioritate principală a Strategiei este analiza și evaluarea riscurilor dezastrelor
naturale, cartografierea acestora, planificarea în avans pentru o mai bună interacțiune,
coordonare și răspuns în condițiile parteneriatului transfrontalier comun între
municipalitatea Dobrich și județul Călărași.
Structura și conținutul strategiei sunt în armonie cu realizarea scopului și
sarcinilor pentru prevenire durabilă /pază/, protecția și reducerea efectului nociv al
inundațiilor și altor calamități naturale și, în același timp, sunt supuse următoarelor
principii și abordări de bază:
 Dacă este posibil, interferența umană în procesele naturale ar trebui
schimbată, compensată și evitată în viitor. La nivel transfrontalier local, este necesar
să se sprijine și să se încurajeze armonizarea practicilor de gestionare a apei și de
utilizare a terenurilor, precum și protecția naturii, pentru a se îmbunătăți protecția
împotriva inundațiilor în cadrul gestionării integrate a bazinului hidrografic respectiv.
 Planificarea trebuie să acopere întregul teritoriu al bazinelor hidrografice
în vederea dezvoltării, gestionării și protejării coordonate a apei, a terenurilor și a
resurselor conexe. Această abordare se bazează pe cooperare multilaterală și
internațională, incl. și planificarea intersectorială de-a lungul bazinului.
 Având în vedere evoluția climei, abordarea dezastrelor naturale trebuie să
schimbe modelul - din acțiuni de protecție, la gestionarea riscurilor și coexistența
cu inundațiile.
 Utilizarea câmpiilor inundabile pentru nevoile umane trebuie să ia în
considerare riscul existent. Trebuie dezvoltate instrumente și măsuri pentru reducerea
riscului de avarie.
 Reducerea riscurilor și măsurile nestructurale sunt soluții mai eficiente și
mai durabile pe termen lung. Acestea ar trebui încurajate în abordarea problemelor
legate de apă și, în special, în reducerea vulnerabilității sănătății și proprietății umane.
 În orice caz, măsurile structurale (echipamente de protecție) va continua
să fie un element important și trebuie să se concentreze în primul rând pe protecția
sănătății umane, a proprietății și a resurselor. Cerințele pentru protecția naturii și
gestionarea peisajului trebuie, de asemenea, luate în considerare având în vedere
caracteristicile teritoriului.
 Majoritatea populației și resurselor sunt situate în zone urbane mici, astfel
încât facilitățile de protecție ar trebui să fie direcționate către aceste zone. În zonele
populate, inundațiile nu sunt întotdeauna o consecință a revărsărilor râurilor. Motivul
este adesea ploile abundente, combinate cu o lipsă sau o calitate slabă și o capacitate
insuficientă de canalizare. O atenție specială ar trebui acordată sistemelor de drenaj.
 Oricine ar putea fi afectat de inundații ar trebui să ia - dacă este posibil propriile măsuri de precauție. Acest lucru necesită sisteme fiabile de avertizare
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timpurie și alertă cu capacități predictive, precum și diseminare în timp util /schimb/
a acestor informații de către autoritățile competente.
 Principiul solidarității este de bază - acțiunile de protecție într-o parte a
bazinului /teritoriului/ nu ar trebui să înrăutățească condițiile dintr-o altă parte.
Strategia potrivită include trei pași: reținere, depozitare și drenaj (în primul rând,
trebuie făcut tot posibilul pentru a menține masele de precipitații la locul lor, pentru
a stoca cantitățile în exces și pentru a le descărca treptat în cursul de apă). Protecția
împotriva inundațiilor se bazează, de asemenea, pe principiul precauției.
 Ar trebui luate măsuri de precauție în câmpiile inundaționale pentru a
reduce efectele nocive ale inundațiilor asupra ecosistemelor acvatice și terestre, cum
ar fi poluarea apei și a solului.
Pentru implementarea acestor principii și abordări este necesară o muncă
comună la toate nivelurile de guvernare și coordonarea politicilor sectoriale /măsuri/,
privind protecția mediului, amenajarea teritoriului, agricultura, transportul și
dezvoltarea zonelor urbane. Bazinele transfrontaliere necesită acțiuni comune ale
statelor riverane pentru a armoniza politicile și strategiile naționale și a dezvolta
planuri de acțiune coerente.
Prezumțiile pentru acțiunile adecvate sunt:
 Cunoașterea potențialelor amenințări. Prevenirea trebuie să fie
cuprinzătoare și să includă toate calamitățile naturale și accidentele industriale. De
asemenea, trebuie să includă fenomene naturale mai rare, care pun în pericol și viața
și securitatea umană.
 Informații fiabile cu privire la luarea măsurilor de precauție necesare.
 Mai presus de toate, este necesară cooperarea interdisciplinară în fazele
managementului riscurilor: evaluarea, planificarea măsurilor și implementarea
acestora.
 Răspunsul
la
întrebarea
„ce
nivel
de
protecție
împotriva
inundațiilor/dezastre naturale/putem aplana” implică că avem cercetări despre ceea
ce se poate întâmpla, adică riscul este evaluat corespunzător.
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Capitolul 1: Revizuirea documentelor strategice legate de lupta împotriva
dezastrelor naturale și a accidentelor industriale la nivel național, regional și
municipal. Colectarea informațiilor și analiza documentelor disponibile legate de
protecția populației în caz de dezastre naturale și accidente industriale (inclusiv
scurgeri de radiații) și acțiuni în caz de criză.
Activitățile de cooperare de urgență ale României se desfășoară în prezent în
cadrul Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Bulgariei privind cooperarea în
protecția civilă în timp de pace, semnat la București la 18 ianuarie 1996 și ratificat prin
Legea №11 1998. La momentul încheierii acordului respectiv, cele două structuri de
protecție civilă se aflau în cadrul ministerelor apărării naționale din cele două țări.
Luând în considerare necesitatea creării unui nou cadru juridic adecvat, adaptat
noilor realități geopolitice și noilor cerințe internaționale și europene existente
(statutul celor două state membre ale Uniunii Europene și al Organizației Tratatului
Atlanticului de Nord), precum și cu cerințele actuale de cooperare și asistență reciprocă
în situații de urgență, în conformitate cu principiile gradualității și proporționalității,
au fost inițiate o serie de consultări preliminare la nivel de experți.
1.1. Colectarea informațiilor și analiza documentelor disponibile referitoare la
protecția populației din Republica BULGARIA
Republica Bulgaria, ca membru al Uniunii Europene, transpune toate
documentele normative europene, incl. și cele legate de protecția împotriva
dezastrelor: DECIZIA № 1313/2013/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă a Uniunii (text cu
relevanță pentru SEE); DIRECTIVA CONSILIULUI 2008/114/CE din 8 decembrie 2008
privind identificarea și desemnarea infrastructurii critice europene și evaluarea
necesității de a îmbunătăți protecția acestora (text cu relevanță pentru SEE); Directiva
2007/60/CE - Directiva europeană privind inundațiile. Directiva privind inundațiile a fost
transpusă în legislația bulgară și în special în legea privind apa (MO, ediția 61 din 2010).;
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000
de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii în domeniul apei.
Principalul document normativ este Legea privind protecția împotriva dezastrelor.
Aceasta reglementează protecția vieții și sănătății populației, protecția mediului și a
proprietății în caz de dezastre.
Organele puterii executive, persoanele juridice și comercianții unici organizează
protecție în caz de dezastre în îndeplinirea funcțiilor care le sunt atribuite prin prezenta
lege și cu celelalte acte normative, care le reglementează activitatea, și sunt
coordonate într-un sistem de salvare unificat pentru protecție în caz de dezastre.
Sistemul unificat de salvare este organizarea, coordonarea și gestionarea
acțiunilor unităților, serviciilor și structurilor:
• ministere și departamente;
• municipalități;
• companii comerciale și comercianți unici;
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• centre medicale de urgență, alte unități medicale și de sănătate;
• persoane juridice nonprofit;
• forțe armate.
În timp ce își păstrează afilierea instituțională sau organizațională și funcțiile
lor definite sau subiectul de activitate în pregătirea răspunsului la dezastre, în caz de
dezastre și, dacă este necesar, pentru a desfășura atât operațiuni de salvare, cât și
recuperare de urgență a două sau mai multe părți sau unități.
Structura principalelor componente ale sistemului de salvare unificat este
construită pe teritoriul întregii țări în conformitate cu diviziunea administrativteritorială.
Principalele componente ale sistemului de salvare unificat asigură
disponibilitatea continuă de a primi mesaje în caz de dezastre, evaluarea lor și acțiunea
imediată. Celelalte componente ale sistemului de salvare unificat oferă asistență la
cerere, în conformitate cu planurile pentru efectuarea lucrărilor de salvare și
recuperare de urgență. Forțele armate vor oferi asistență în efectuarea lucrărilor de
salvare și recuperare de urgență de urgență, prin ordin al ministrului apărării, pe baza
unei cereri din partea organismului de stat relevant, în conformitate cu planurile de
desfășurare a operațiunilor de salvare și recuperare de urgență de urgență.
Coordonarea componentelor Sistemului Unificat de Salvare /SSU/ se realizează
prin centrele operaționale ale Direcției Generale „Siguranța la Incendiu și Protecția
Populației”/DGSIPP/.
Interacțiunea și coordonarea dintre părțile sistemului de salvare unificat
implicate în operațiunile de salvare și recuperare de urgență în zona de dezastru trebuie
să fie efectuate de un administrator de șantier.
Sistemul unificat de salvare asigură disponibilitatea pentru acțiune și
capacitatea de a răspunde în timp util în situații de urgență. Asigurarea protecției fiabile
a vieții, sănătății și proprietății populației, teritoriului, mediului, valorilor culturale și
materiale ale țării este principala sarcină a sistemului.
1.1.1. Principalele componente ale Sistemului de salvare unificat
Principalele componente ale SSU sunt direcțiile regionale ale Ministerului de
Interne, Direcția Generală pentru Siguranța la Incendiu și Protecția Populației, Crucea
Roșie bulgară și centrele de îngrijire medicală de urgență.
Aceștia asigură disponibilitatea continuă de a primi mesaje în caz de dezastre,
de a evalua natura și amploarea acestora și de a lua măsuri imediate.
Activitățile de protecție a populației în caz de amenințare sau apariție a
dezastrelor /Art. 19 din PPA/ includ:
• avertizare;
• implementarea măsurilor urgente de atenuare a urmărilor;
• informare;
• operațiuni de salvare;
• acordarea de îngrijiri medicale în caz de urgență;
• acordarea primului ajutor psihologic victimelor și echipelor de salvare;
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• gestionarea și lichidarea incidentelor ecologice;
• protecție împotriva explozivilor și munițiilor;
• operațiuni de căutare și salvare;
• protecție împotriva radiațiilor, chimice și biologice în caz de incidente și
accidente cu substanțe și materiale periculoase și împotriva armelor nucleare, chimice
și biologice;
• limitarea și eliminarea incendiilor;
• îndepărtarea temporară;
• efectuarea de lucrări urgente de recuperare de urgență;
•limitarea răspândirii și eliminării focarelor epidemice, epidemiilor și
epizootiilor bolilor infecțioase și parazitare;
• alte operațiuni legate de securitate.
Protecția populației în caz de declarație a situației de război, a stării de război
sau a stării de urgență se asigură în conformitate cu prevederile Convențiilor de la
Geneva din 12 august 1949 (nepromulgate), ratificate prin Decretul № 181 al Prezidiului
Adunării Naționale din 1954 (Extrs., nr. 43 din 1954) și Protocoalele adiționale la
Convențiile de la Geneva din 1977, ratificate prin Decretul № 1586 al Consiliului de Stat
din 1989, SG, nr. 62 din 1989).
1.1.2. Pregătirea componentelor SSU
Pregătirea componentelor SSU se realizează prin antrenament și exerciții.
Scopul instruirilor este de a stabili starea sistemului de comunicații și informații
și disponibilitatea echipelor pentru răspunsul la dezastre.
Exercițiile sunt planificate și desfășurate pentru a îmbunătăți interacțiunea și
coordonarea componentelor SSU și ale organelor executive pentru răspunsul la dezastre.
Instruirile și exercițiile se desfășoară prin ordin al ministrului de interne, al
guvernatorului regional și al primarului municipiului.
1.1.3. Coordonarea componentelor SSU
Coordonarea părților constitutive ale SSU este realizată de centrele
operaționale ale Direcției Generale a Ministerului de Interne.
Principalele sarcini ale centrelor operaționale sunt:
 primirea și evaluarea informațiilor despre dezastre;
 notificarea componentelor competente ale SSE și coordonarea acțiunilor
ulterioare pe baza procedurilor operaționale standard;
 avertizarea și notificarea timpurie a autorităților executive, a
componentelor sistemului unificat de salvare și a populației în caz de dezastre;
 includerea forțelor și resurselor suplimentare ale componentelor principale
și ale altor componente ale SSU conform planului de protecție împotriva dezastrelor, la
cererea șefului site-ului, a primarului municipiului sau a guvernatorului regional.
Informațiile vocale primite și transmise în și de la OC sunt înregistrate și arhivate
cu posibilitatea ascultării ulterioare.
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Procedurile standard de operare sunt elaborate de către secretarul general al
Ministerului de Interne, în coordonare cu șefii unităților, serviciilor și altor structuri
operaționale.
Întreprinderile care efectuează comunicații electronice sunt obligate să asiste
Ministerul de Interne în efectuarea comunicărilor în caz de dezastre și a sistemului
național de apel de urgență cu numărul european unic 112.
1.1.4. Interacțiunea și coordonarea între unitățile ESA
Interacțiunea și coordonarea dintre unitățile SSU participante la SNAVR în zona
dezastrului /locul de intervenție/ vor fi efectuate de șeful operațiunilor/art. 31 din
LPD/.
Șeful operațiunilor este numit printr-un ordin al primarului municipiului.
1.1.5. Drepturile persoanelor fizice în caz de dezastru /Art. 33 din LPD/
 Dreptul la informații cu privire la măsurile de protecție;
 Dreptul la instruire despre cum să te comporti și să acționezi în caz de
dezastre;
 Dreptul la remedii;
 Dreptul la asistență de urgență și reabilitare;
 Compensația pentru daunele cauzate efectiv în timpul sau cu ocazia
acțiunilor stabilite normativ pentru protecție în caz de dezastre.
Ajutoarele și compensațiile sunt furnizate în condiții și ordine, stabilite prin
Regulamentul de organizare și activitate al comisiei interdepartamentale pentru
restaurare și asistență la Consiliul de Miniștri.
1.1.6. Obligațiile persoanelor în caz de dezastre /Art. 34 din LPD/
 Respectă restricțiile în legătură cu o stare de urgență declarată;
 Asistă orice altă persoană a cărei viață și sănătate sunt expuse riscului ca
urmare a unui dezastru, cu condiția să nu-și pună în pericol viața și sănătatea;
 Informează centrul de apel de urgență relevant sau caută în alt mod
posibilitatea de a oferi asistență atunci când nu sunt în măsură să ofere asistența
necesară în persoană;
 Oferă asistență în funcție de capacitățile acestora sau asistență materială
la cererea primarului municipiului sau a șefului site-ului;
 Permit, dacă este necesar, intrarea echipelor și echipamentelor de salvare,
efectuarea de reconstrucții pe teren, construirea de instalații de protecție împotriva
factorilor de risc, degajarea terenurilor și îndepărtarea clădirilor sau a părților,
instalațiilor și plantațiilor acestora, atunci când sunt proprietari, utilizatori
administratori imobiliari;
 Furnizează șefului echipei de salvare informații despre pericolele care ar
putea pune în pericol sănătatea și viața salvatorilor sau a populației;
 Permit amplasarea gratuită a echipamentelor din sistemele de avertizare și
notificare timpurie în imobilele care sunt proprietatea lor și oferă acces la acestea
pentru funcționarea lor;
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 Acestea nu trebuie să împiedice accesul funcționarilor autorizați la căile de
atac colective pentru control, prevenire și reparații.
1.1.7. Obligațiile persoanelor juridice și ale comercianților unici, care desfășoară
activitate pe site-uri din categoria I în temeiul Legii privind dezvoltarea spațială
/art. 35 din LPD/cu pericol de dezastru /accident/
 Să elaboreze un plan de urgență pentru site și să-l aprobe și actualizeze
atunci când circumstanțele se schimbă;
 Să organizeze instruiri cu privire la implementarea planului cel puțin o dată
pe an;
 Să furnizeze primarului municipalității informații despre planul municipal
de protecție împotriva dezastrelor;
 Să construiască și să întrețină sisteme locale de adresare publică;
 Să creeze, să pregătească și să mențină forțe și mijloace de pregătire pentru
protecția lucrătorilor de pe amplasament;
 Să organizeze instruire pentru lucrătorii în domeniul protecției dezastrelor.
1.1.8. Obligațiile persoanelor juridice și ale comercianților unici care operează în
clădiri publice categoria II în temeiul Legii privind dezvoltarea spațiului / art. 36
din LPD/
 Elaborarea un plan de protecție împotriva dezastrelor pentru rezidenți și
aprobați-l și actualizați-l atunci când circumstanțele se schimbă;
 Organizarea de instruiri cu privire la implementarea planului cel puțin o
dată pe an;
 Construirea și întreținerea de sisteme locale de adresare publică;
 Crearea și menținerea mijloacelor de pregătire pentru protecția rezidenților
pe teritoriul site-ului;
 Organizarea de instruire pentru personalul de protecție împotriva
dezastrelor.
Persoanele juridice și comercianții unici, incluși în planul de efectuare a
lucrărilor de salvare și restaurare urgentă de urgență, sunt obligați să furnizeze la cerere
ajutorul / art. 37 din LPD.
Persoanele juridice și comercianții unici - operatori de programe de radio și
televiziune, la cererea centrelor operaționale ale Sistemului Unificat de Salvare
difuzează imediat și fără a modifica conținutul și sensul informațiilor urgente necesare
pentru protecția populației, informațiile sunt difuzate gratuit.
1.1.9. Formații voluntare
Formațiile voluntare sunt stabilite de primarul municipiului prin decizia
consiliului municipal. /art. 41 din LPD/.
În condiții și în conformitate cu procedura prevăzută în Legea privind Protecția
împotriva Dezastrelor, vor fi înființate formațiuni voluntare pentru prevenirea sau
controlul dezastrelor, incendiilor și urgențelor și pentru eliminarea consecințelor
acestora.
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Primarii municipiilor, raioanelor, primăriilor și viceprimarilor organizează pe
cheltuiala bugetului municipal formațiuni voluntare pentru stingerea incendiilor
forestiere prin ordinul Legii privind Protecția împotriva Dezastrelor /art. 142. (1) din
Legea pădurilor/.
Finanțarea este reglementată în Legea bugetelor municipale.
Reglementări:
1. Ordonanță privind procedura de înființare și organizare a activităților
formațiunilor voluntare pentru prevenirea sau controlul dezastrelor, incendiilor și
urgențelor și eliminarea consecințelor acestora /adoptată prin OCM 123 din 25.06.2012,
mod. MO, nr.50 din 03.07.2012 /,... modificat. și ext. MO, nr.94 din 24.11.2017
2. Ordonanța Nr.-1669 din 17.08.2012 privind procedura de creare, menținere
și păstrare a registrelor formațiunilor voluntare / în vigoare de la 31.08.2012, emisă de
Ministerul de Interne, mod. MO.nr.67 din 31.08.2012 /,... modificat. și ext. MO, nr.58
din 31.07.2015
3. Ordonanță privind condițiile, procedura de primire și cuantumul remunerației
voluntarilor pentru formare și implementarea sarcinilor de protecție în caz de dezastre,
adoptată de Consiliul de Miniștri № 143 / 20.06.2008, cu modificările ulterioare. și ext.
MO. (1) 0 16 din 19.02.2013,... modificat. și ext. MO, nr.29 din 8 aprilie 2019
4. Decizia Consiliului de Miniștri № 208 din 16.04.2019 privind adoptarea
standardelor pentru activitățile delegate de stat în 2020 cu indicatori naturali și valorici.
5. Strategia pentru dezvoltarea formațiunilor voluntare de protecție în caz de
dezastre, incendii și alte situații de urgență în Republica Bulgaria pentru perioada 20122020.
1.1.10.
Stare de urgență. Natura și organele de executare. Declararea stării
de urgență /Art. 48, 49, 50, 53 din LPD/
STAREA DE URGENTȚĂ este un regim care este introdus în zona dezastrului de
către organismele specificate în lege, legat de aplicarea măsurilor pentru o anumită
perioadă de timp pentru a controla dezastrul și a desfășura lucrări de salvare și
recuperare de urgență;
PRIMARUL MUNICIPIULUI declară printr-un ordin starea de urgență pentru
întreaga sau pentru o parte a teritoriului municipiului. O copie a ordinului va fi trimisă
imediat guvernatorului județean și ministrului de interne;
GUVERNATORUL JUDEȚEAN declară imediat o stare de urgență pentru tot
teritoriul județului sau o parte din acesta. O copie a ordinului va fi trimisă imediat
ministrului de interne.
1.1.11.
Responsabilitățile și sarcinile Direcției Generale „Siguranța la
incendiu și protecția populației”
Direcția generală „Siguranța și protecția împotriva incendiilor a populației” este
o structură națională specializată a Ministerului de Interne pentru asigurarea siguranței
la incendiu, salvare și protecție împotriva dezastrelor în condițiile Legii cu privire la
Ministerul de Interne și a Legii privind protecția împotriva dezastrelor. Realizează:
1. activitate preventivă;
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2. controlul focului de stat;
3. control preventiv;
4. activitate de stingere a incendiilor;
5. activitate de salvare;
6. permisiunea și controlul activității comercianților, efectuarea activităților de
securitate la incendiu în amplasamente și/sau funcționarea dispozitivelor și
echipamentelor, legate de securitatea la incendiu;
7. activitatea de autorizare și control a produselor de stingere a incendiilor în
ceea ce privește eficiența lor de stingere;
8. lucrări urgente de restaurare de urgență, protecție operativă în caz de
inundații și operațiuni de căutare și salvare;
9. protecție chimică, biologică și împotriva radiațiilor în caz de incidente și
accidente legate de substanțe și materiale periculoase și gestionarea incidentelor
ecologice;
10. avertizare timpurie și informare în caz de dezastre și în caz de pericol aerian
al corpurilor puterii executive și ale populației;
11. cooperarea operațională cu structurile Uniunii Europene, NATO și organizații
internaționale în domeniul securității și protecției populației împotriva incendiilor,
ajutor umanitar, planificare civil-militară de urgență;
12. sprijinirea activității Comisiei interdepartamentale pentru reconstrucție și
asistență pentru Consiliul de Miniștri;
13. asistență metodologică și expertă în protecția împotriva dezastrelor a
organelor teritoriale ale puterii executive;
14. protecția populației în declararea stării de război, a legii marțiale sau a
stării de urgență în conformitate cu prevederile Convențiilor de la Geneva din 12 august
1949 și ale Protocoalelor adiționale la Convențiile de la Geneva din 1977;
15. interacțiunea cu organele competente în ceea ce privește pregătirea pentru
muncă în stare de război, în stare de război sau de urgență;
16. activitate informațional-analitică;
17. activitate științifico-aplicată și expertă.
Atunci când efectuează activități de stingere a incendiilor și salvare și în lucrări
urgente de recuperare de urgență pentru a asigura accesul la locul dezastrului sau al
accidentului, la surse de apă artificiale și naturale, corpurile de securitate la incendiu
și protecția populației / conform art. 124. din LMAI / au dreptul:
1. să intre în clădiri și clădiri rezidențiale, industriale și de altă natură și spații
ale persoanelor fizice și juridice;
2. să distrugă clădiri sau părți ale acestora, să demonteze structuri, să
îndepărteze, să distrugă sau să deterioreze bunuri sau plantații, atunci când nu au altă
modalitate de a desfășura activitatea;
3. să folosească mijloace tehnice pentru salvarea, stingerea incendiilor,
transportul, comunicațiile și alte - proprietatea persoanelor fizice sau juridice;
4. să atragă oficiali și cetățeni pentru acordarea de asistență;
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5. să schimbe ordinea de circulație în zonă, unde se desfășoară activități de
stingere a incendiilor și salvare, precum și lucrări urgente de restaurare de urgență până
la sosirea organelor competente respective;
6. să utilizeze gratuit surse de apă și rețele de alimentare cu apă pentru
furnizarea cantităților necesare de apă în caz de dezastre, pentru stingerea incendiilor
și în situații de urgență.
În caz de dezastre, incendii și situații de urgență, organele puterii de stat,
autoguvernarea locală, persoanele juridice și cetățenii sunt obligați să asigure organelor
de securitate împotriva incendiilor și protecției populației propriile mijloace de salvare,
stingere a incendiilor, transport, comunicare și alte mijloace tehnice. Compensarea este
plătită proprietarilor pentru utilizarea acestor fonduri în conformitate cu procedura
stabilită de ministrul de interne.
1.1.12.
Reglementări privind protecția împotriva dezastrelor
Principalele reglementări sunt:
1. Strategia națională pentru reducerea riscurilor de dezastru (SNRRD), elaborată
în baza art. 6a, alin. 2, punctul 1 din Legea privind Protecția împotriva Dezastrelor și
care prezintă viziunea pentru reducerea riscului de dezastre pe teritoriul Republicii
Bulgaria. SNRRD recunoaște abordarea internațională pentru a asigura coerența
politicilor pentru reducerea riscului de dezastru, adaptarea la schimbările climatice și
dezvoltarea durabilă, în conformitate cu cadrul Sendai pentru reducerea riscurilor de
dezastru 2015-2030, Acordul climatic de la Paris și Programul de dezvoltare durabilă.
ONU până în 2030 „Transformarea lumii noastre”.
2. Ordonanță privind termenii și condițiile de funcționare a sistemului național
de avertizare și notificare timpurie a autorităților executive și a populației în caz de
dezastre și de notificare în caz de pericol aerian , în vigoare din 09.03.2012, adoptat de
CMD № 48 din 01.03.2012, mod. MO, nr.20 din 9 martie 2012, mod. MO, nr.60 din 22
iulie 2014, mod. și com. MO, nr.61 din 2 august 2019.
3. Ordonanță privind termenii și condițiile pentru efectuarea evacuării și
dispersării , reed. MO, nr. 103 din 28.12.2012, adoptată de Consiliul de Miniștri № 337
din 20.12.2012.
4. Ordonanță privind condițiile, procedura și organismele pentru efectuarea
analizei, evaluării și cartografierii riscurilor de dezastru , în vigoare din 02.11.2012,
adoptat de CMD № 264 din 25.10.2012, mod. MO, nr.84 din 2 noiembrie 2012, mod. MO,
nr.9 din 31 ianuarie 2014, mod. și com. MO, nr.44 din 10 iunie 2016, mod. MO, nr.55 din
7 iulie 2017
5. Ordonanță privind procedura, modul și autoritățile competente pentru
stabilirea infrastructurilor critice și a siturilor acestora și evaluarea riscurilor pentru
acestea , în vigoare din 23.10.2012, adoptat de CMD № 256 din 17.10.2012, mod. MO,
nr.81 din 23 octombrie 2012, mod. și com. MO, nr.19 din 26 februarie 2013, mod. MO,
nr.27 din 5 aprilie 2016
6. Ordonanță pentru prevenirea accidentelor majore cu substanțe periculoase și
limitarea consecințelor acestora , în vigoare din 19.01.2016, adoptat de CMD № 2 din
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11.01.2016, mod. MO, nr.5 din 19 ianuarie 2016, mod. și com. MO, nr.3 din 5 ianuarie
2018
7.
Ordonanță privind cerințele esențiale și evaluarea conformității
echipamentelor de protecție individuală , în vigoare din 21.04.2018, adoptată de CMD
№ 5 din 11.01.2018, mod. MO, nr.6 din 16 ianuarie 2018
8. Ordonanță privind procedura de înființare și desemnare a infrastructurilor
critice europene în Republica Bulgaria și măsurile de protecție a acestora , adoptată
prin CMD № 38 din 18.02.2013, mod. MO, nr.19 din 26 februarie 2013
9. Ordonanță privind planificarea de urgență și pregătirea pentru situații de
urgență în caz de accident nuclear și radiații , în vigoare din 29.11.2011, adoptată de
CMD № 313 din 22.11.2011, mod. MO, nr.94 din 29 noiembrie 2011, mod. MO, nr.57 din
28 iulie 2015, cu modificările ulterioare MO, nr.55 din 7 iulie 2017
10. Ordonanță privind procedura de creare, depozitare, reînnoire, întreținere,
furnizare și raportare a stocurilor de mijloace individuale de protecție , în vigoare din
20.01.2009, adoptată de CMD № 3 din 10.01.2009, Mod. MO, nr.5 din 20 ianuarie 2009,
mod. MO, nr.5 din 19 ianuarie 2010, mod. MO, nr.7 din 21 ianuarie 2011, mod. MO, nr.16
din 19 februarie 2013, mod. MO, nr.57 din 28 iulie 2015
12. Regulamente pentru organizarea și activitatea comisiei interdepartamentale
pentru restaurare și asistență Consiliului de Miniștri, în vigoare din 13.04.2010, adoptate
de CMD № 58 din 06.04.2010, promulgate MO Nr.28 din 13 aprilie 2010, cu modificările
ulterioare MO Nr.7 din 21 ianuarie 2011, mod. și com. MO Nr.32 din 24 aprilie 2012,
mod. și com. MO Nr.75 din 2 octombrie 2012, mod. MO Nr.62 din 12 iulie 2013, mod. și
ext. MO Nr.25 din 18 martie 2014, cu modificările ulterioare MO Nr.60 din 22 iulie 2014,
cu modificările ulterioare și com. MO Nr.102 din 12 decembrie 2014, mod. MO Nr.8 din
30 ianuarie 2015, mod. și com. MO Nr.22 din 22 martie 2016, mod. MO, nr.40 din 27 mai
2016, mod. și com. MO, nr.96 din 2 decembrie 2016
13. Instrucțiunea № 8121z-915 privind termenii și condițiile pentru efectuarea
protecției operaționale împotriva inundațiilor , mod. reed. MO nr. 101 din 09.12.2014
14. Instrucțiunea № 8121z-914 din 1 decembrie 2014 privind termenii și
condițiile pentru efectuarea lucrărilor urgente de recuperare de urgență .
15. Instrucțiunea № 8121z-955 din 8 decembrie 2014 privind termenii și
condițiile pentru efectuarea operațiunilor de căutare și salvare .
16. Instrucțiunea № 8121z-33 din 10 ianuarie 2019 privind termenii și condițiile
pentru desfășurarea activităților de scufundare de către autoritățile de poliție și
organismele de securitate și protecție împotriva incendiilor a populației din Ministerul
de Interne, în vigoare începând cu 25.01.2019, emisă de ministrul de interne. Actualiz.
MO, nr.8 din 25 ianuarie 2019
17. Instrucțiunea nr. 2 din 5 iulie 2004 privind pregătirea și instruirea copiilor,
a personalului pedagogic, administrativ și de sprijin din grădinițe pentru un
comportament sigur în caz de dezastre, accidente, catastrofe și incendii .
18. Instrucțiunea № 8121z-953 din 8 decembrie 2014 privind termenii și
condițiile pentru implementarea protecției chimice, biologice și împotriva radiațiilor în
caz de incendii, dezastre și urgențe .
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1.1.13.
Acte normative privind protecția împotriva dezastrelor în municipiul
Dobrich
1. Ordinul № RkD-20-109/02.09.2016 al guvernatorului districtului Dobrich, în
temeiul art. 32, alin. 1 din Legea privind administrarea în legătură cu art. 64a, alin. 1
alin. (2) şi (3). 7 din Legea privind protecția împotriva dezastrelor, pentru a îmbunătăți
coordonarea și interacțiunea dintre organizațiile și departamentele de pe teritoriul
districtului Dobrich pentru înființarea unui „Consiliu regional pentru reducerea riscurilor
de dezastru”.
2. Ordinul № RkD-20-140/05.10.2018 al guvernatorului districtului Dobrich, în
temeiul art. 32, alin. 1 din Legea privind administrarea în legătură cu art. 64a, alin. 1
alin. (2) şi (3). 7 din Legea privind protecția împotriva dezastrelor, pentru a îmbunătăți
coordonarea și interacțiunea dintre organizațiile și departamentele de pe teritoriul
districtului Dobrich pentru a actualiza componența „Consiliului regional pentru
reducerea riscurilor de dezastru”.
3. Ordinul № RD-11-10-08/12.01.2019 al guvernatorului districtului Dobrich, în
temeiul art. 32, alin. 1 și art. 31, alin. 1, punctul 9 din Legea privind administrarea în
legătură cu art. 64, alin. 1, punctul 1 și punctul 10 din Legea privind protecția împotriva
dezastrelor și în funcție de necesitatea pregătirii raionului pentru a lucra în 2019 pentru
formarea „Cartierului general pentru implementarea planului regional de protecție
împotriva dezastrelor”.
4. Ordin № OKD-14-02-3/29.10.2019 al guvernatorului districtului Dobrich, în
temeiul art. 32, alin. 1 și art. 31, alin. 1, punctul 9 din Legea privind administrarea în
legătură cu art. 64, alin. 1, punctul 1 și punctul 10 din Legea privind protecția împotriva
dezastrelor și în funcție de necesitatea pregătirii raionului pentru lucrări în 2019 pentru
actualizarea „Sediului central pentru implementarea planului regional de protecție
împotriva dezastrelor”.
5. Ordin № 33 al primarului municipiului Dobrich, pentru înființarea sediului
central municipal pentru implementarea planului de protecție împotriva dezastrelor din
14.01.2020.
6. Ordin № 104 al primarului municipiului Dobrich, pentru înființarea Consiliului
municipal pentru reducerea riscurilor de dezastru începând cu 03.02.2020.
7. Ordin № 195 al primarului municipiului Dobrich, pentru determinarea
persoanelor responsabile de așezări pentru muncă în condiții de iarnă severe și în caz
de dezastre începând cu 04.03.2020
1.2. Colectarea informațiilor și analiza documentelor disponibile referitoare la
protecția populației din Republica ROMÂNIA
1.2.1. Despre stările de urgență
1. Ordonanța de urgență a Guvernului № 21/2004 a Sistemului Național de
Management al Urgențelor, aprobată prin modificări la Legea № 15/2005.
2. Hotărârea Guvernului României № 1491 / 09.09.2004 de aprobare a unui
regulament-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și
echiparea comitetelor de lucru și a centrelor de urgență.
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3. Ordonanța Guvernului № 2288/2004 pentru aprobarea alocării principalelor
funcții de sprijin oferite de ministere, alte organe guvernamentale centrale și
organizații neguvernamentale în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.
4. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările ulterioare. Ordinul
ministrului administrației și internelor № 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea
normelor de organizare și asigurare a activității de avertizare și notificare în situații de
protecție civilă.
5. Ordonanța Guvernului № 642/2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare
a unităților administrativ-teritoriale, a instituțiilor publice și a entităților economice
din punct de vedere al protecției civile în funcție de tipul de riscuri specifice.
6. Ordonanța Guvernului № 501/2005 privind aprobarea criteriilor pentru
acordarea de fonduri pentru protecția individuală a cetățenilor.
7. Ordinul ministrului administrației și internelor № 1184 din 6 aprilie 2006 pentru
aprobarea normelor de organizare și asigurare a activității de evacuare în situații de
urgență.
1.2.2. Despre riscurile naturale
1. Ordonanța Guvernului № 2288/2004 pentru aprobarea alocării principalelor
funcții de sprijin furnizate de ministere, alte organe guvernamentale centrale și
organizații neguvernamentale în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.
2. Ordonanța Guvernului № 185 / 2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de
gestionare a riscului de inundații.
3. Ordinul general al ministrului administrației și internelor și al ministrului
mediului și gospodăririi apelor № 638/420/2005 pentru aprobarea Ordonanței privind
gestionarea situațiilor de urgență cauzate de inundații, fenomene meteorologice
periculoase, incidente în instalații hidrotehnice și poluare accidentală.
4. Ordinul general al ministrului administrației și internelor și al ministrului
mediului și gospodăririi apelor № 1995/1160/2006 pentru aprobarea Ordonanței privind
prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență cu risc de cutremure și / sau alunecări
de teren.
5. Ghid al guvernatorului regional și al primarului pentru gestionarea situațiilor
de urgență în caz de inundații.
1.2.3. Despre riscurile tehnologice
1. Ordonanța Guvernului № 95/2003 privind controlul activităților care prezintă
un risc de accidente majore cu substanțe periculoase.
2. Ordinul ministrului administrației și internelor № 647/2005 privind aprobarea
standardelor metodologice pentru elaborarea planurilor de urgență în caz de accidente
care implică substanțe periculoase.
3. Ordinul ministrului agriculturii, silviculturii, apei și mediului № 142/2004
pentru aprobarea procedurii de evaluare a raportului de siguranță în ceea ce privește
activitățile periculoase care cauzează accidente majore care implică substanțe
periculoase.
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4. Ordinul ministrului agriculturii, silviculturii, apei și mediului № 1084/2003
pentru aprobarea procedurilor de notificare a activităților legate de accidente care
implică substanțe periculoase.
5. Ordinul ministrului agriculturii, silviculturii, apei și mediului № 251/2005
privind organizarea și funcționarea sediului central cu privire la controlul activităților
care prezintă un risc de accidente majore care implică substanțe periculoase.
6. Ordinul ministrului agriculturii, silviculturii, apei și mediului № 1299/2005
pentru aprobarea procedurii de inspecție.
7. Ordinul general al ministrului agriculturii, silviculturii, apei și mediului №
2/211/118/2004 pentru aprobarea procedurii de reglementare și control a transportului
deșeurilor pe teritoriul României.
8. Legea № 6/1991 Aderarea României la Convenție pe baza controalelor privind
transportul deșeurilor periculoase.
1.2.4. Despre riscurile nucleare
1. Ordinul ministrului administrației și internelor № 684/2005 pentru aprobarea
standardelor metodologice de planificare, pregătire și intervenție în caz de accident
nuclear sau urgență care implică radiații.
2. Ordinul ministrului administrației și internelor № 683/2005 pentru aprobarea
generării de proceduri pentru colectarea datelor și validarea unui răspuns în timpul unui
accident de radiații.
3. Comandați CNCAN № 242 pentru aprobarea normelor republicane de securitate
a planificării, pregătirii și intervenției în caz de accident nuclear sau urgență cu care
implică radiații.
1.2.5. Despre protecția împotriva incendiilor
1. Legea № 1307/2006 privind stingerea incendiilor, cu modificările și
implementările ulterioare.
2. Hotărârea Guvernului № 622/2004 de creare a condițiilor de intrare pe piață a
produselor pentru construcții, cu modificările și implementările ulterioare (transpuse
prin Directiva 89/106 / CEE privind produsele pentru construcții).
3. Ordinul ministrului administrației și internelor № 1474/2006 pentru aprobarea
regulamentului privind planificarea, organizarea, pregătirea și implementarea
activităților de prevenire a situațiilor de urgență.
4. Ordinul ministrului administrației și internelor № 163/2006 pentru aprobarea
standardelor comune de stingere a incendiilor.
1.3. Angajamentele Republicii România și ale Republicii Bulgaria privind acordurile
internaționale și armonizarea legislației bulgare cu legislația UE, cu accent pe
Mecanismul de protecție civilă al UE și Fondul de solidaritate pentru a sprijini
municipalitățile afectate
1.3.1. Necesitatea creșterii capacităților UE
Ne confruntăm cu mari provocări - în interiorul și în afara UE.
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Dezastre majore - naturale, provocate de om sau o combinație a ambelor - cum
ar fi tsunami-ul din Oceanul Indian din 2004, războiul libanez din 2006, poluarea
ocazională a bazinelor marine din țări terțe sau recentele incendii forestiere și inundații
din Europa în vara anului 2007, a condus la mai multe apeluri pentru creșterea
eficacității capacității existente de răspuns la dezastre a UE. În plus, numărul
dezastrelor legate de schimbările climatice este în creștere. Acest lucru va afecta și
vecinii Uniunii.
Cetățenii europeni se așteaptă ca Uniunea să-și protejeze viața și proprietățile
în UE, oferind în același timp ajutor eficient în caz de dezastru în alte părți ale lumii ca
o expresie importantă a solidarității europene. Organizațiile care variază de la ONU la
ONG-uri și parteneri UE din țări terțe au mari așteptări în ceea ce privește rolul pe care
UE îl poate juca în ajutorarea dezastrelor. Parlamentul European, precum și Consiliul
European din decembrie 2007, au solicitat Consiliului și Comisiei să utilizeze cel mai
bine mecanismul comunitar de cooperare în domeniul protecției civile, împreună cu
Instrumentul financiar pentru protecția civilă, pentru a ajuta la abordarea situații
neprevăzute grave în viitor și să consolideze în continuare cooperarea cu și între statele
membre. Tot în decembrie 2007, Parlamentul European și Consiliul European au semnat
Consensul european privind ajutorul umanitar, care oferă un cadru cuprinzător pentru
îmbunătățirea furnizării ajutorului umanitar la nivelul UE. În rezoluția sa privind
consensul UE privind ajutorul umanitar, Parlamentul European a solicitat un angajament
puternic al UE pentru un ajutor umanitar adecvat, însoțit de previzibilitate și
flexibilitate adecvate în finanțare, prin dispoziții bugetare preliminare anuale adecvate.
Provocările din interiorul și din afara UE sunt adesea similare. Dezastrele de
astăzi sunt adesea de natură transfrontalieră și necesită un răspuns multilateral și
coerent. În același timp, granițele dintre dezastrele interne și externe se estompează
constant: tsunami-ul din Oceanul Indian a afectat atât turiștii europeni, cât și populația
locală; inundațiile și incendiile au afectat atât statele membre ale UE, cât și țările
vecine; iar epidemiile se pot răspândi de la un continent la altul, cetățenii europeni
trebuie evacuați din zonele de criză și așa mai departe. Adesea aceleași instrumente și în special remedii de protecție civilă - sunt utilizate de Comunitate și de statele
membre ca răspuns la aceleași nevoi în cadrul Uniunii și în afara UE, fie ca o contribuție
independentă ca răspuns la un dezastru sau în plus față de ajutor umanitar. Fiecare
răspuns UE la un dezastru trebuie să utilizeze cele mai adecvate componente
disponibile, în funcție de nevoi. În plus, trebuie luate în considerare aspecte precum
viteza, eficiența și rentabilitatea.
Complexitatea și sfera acestor provocări multilaterale necesită o abordare
globală a UE față de populație, constând în evaluarea riscului de dezastru, previziune,
prevenire, pregătire și reducerea dezastrelor (înainte și după dezastru), reunind în
echipă diferitele politici, instrumente și servicii disponibile Comunității și statelor
membre. Acest lucru ajută la echilibrarea responsabilității naționale și a solidarității
europene. Legăturile existente între protecția civilă și politicile de mediu trebuie
consolidate pentru a valorifica la maximum măsurile preventive incluse în legislația de
mediu, precum și pentru a asigura o abordare integrată a UE în ceea ce privește
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prevenirea și reducerea dezastrelor. În plus, preocupările cu privire la rentabilitate și
constrângerile de resurse necesită un răspuns gestionat, coordonat și integrat. Atunci
când se acordă asistență persoanelor afectate de dezastre în afara UE, răspunsul său
trebuie să fie o parte integrantă a răspunsului internațional general.
1.3.2. Spre un răspuns mai bun din partea UE față de dezastre. Construirea
treptată a unei mai bune coordonare
În domeniul răspunsului la dezastre, procesele de luare a deciziilor variază de la
o politică sau instrument la altul, determinând astfel dacă aceste capacități pot fi
mobilizate în interiorul sau în afara UE.
Comisia Europeană este responsabilă pentru o gamă largă de instrumente de
răspuns, împreună cu mecanisme de alertă și coordonare:
 Operează numeroase sisteme de alertă rapidă (Rapid Alert Systems — RAS)
pentru a oferi un răspuns imediat și eficient la dezastre specifice din diverse sectoare,
de la atacuri biochimice la epidemii contagioase și boli contagioase ale animalelor,
deversări de petrol sau poluare marină pentru a proteja infrastructura importantă.
 Luă decizii privind ajutorul umanitar comunitar (prin DG ”Ajutor
umanitar”). Comisia a oferit asistență umanitară, a asistat și a protejat victimele
conflictelor sau dezastrelor din țări terțe și este implicată serios în pregătirea pentru
dezastre.
 Facilitează și coordonează utilizarea de către statele membre a mijloacelor
de protecție civilă prin Mecanismul comunitar de protecție civilă, înființat în 2001,
pentru a răspunde dezastrelor care apar în interiorul și în afara UE.
 Instrumentul pentru stabilitate prevede „măsuri excepționale de sprijin”
pentru a oferi un răspuns în timp util la dezastre, pe lângă crizele politice.
 Diferitele instrumente geografice pentru asistență externă au, de
asemenea, rezerve de urgență care pot fi mobilizate în anumite circumstanțe și urmând
proceduri specifice de luare a deciziilor pentru măsuri de răspuns la dezastre pe termen
scurt și mediu.
 Alte instrumente disponibile pentru UE și statele membre includ Fondul
european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de solidaritate al UE (FSUE), fondurile
de dezvoltare rurală, Instrumentul financiar pentru protecția civilă (CPFI) și programul
LIFE +. Fondul de solidaritate al UE poate atenua poverile financiare ale statelor
membre sau ale țărilor implicate în negocierile de aderare la UE care sunt afectate de
dezastre naturale majore prin refinanțarea costurilor suportate de autoritățile publice
pentru operațiuni de urgență. Fondul european de dezvoltare regională poate cofinanța
pregătirea și implementarea măsurilor de prevenire și gestionare a riscurilor naturale,
precum și măsuri de reconstrucție după dezastre naturale. Fondurile de dezvoltare
rurală, Instrumentul financiar pentru protecția civilă și programul LIFE + pot fi utilizate
de statele membre pentru finanțarea măsurilor de prevenire a dezastrelor.
 În iunie 2006, Comisia a dezvoltat un mecanism intern de coordonare
(cunoscut sub numele de ”ARGUS”) pentru a-l ajuta să răspundă în mod eficient la
dezastrele și crizele multilaterale din sfera sa de competență, precum și pentru a-i
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permite să aducă o contribuție activă în cadrul Acordurilor UE de coordonare a crizelor
(CCA).
 Platforma de gestionare a crizelor dezvoltată de DG ”Relații externe”,
înființată după tsunami în 2004, facilitează coordonarea politică între Comisie și statele
membre în timpul crizelor externe.
Trebuie să fie întotdeauna asigurată o strânsă cooperare și coordonare cu
președinția Consiliului, statele membre și secretariatul general al Consiliului, în special
în ceea ce privește cooperarea consulară, utilizarea mijloacelor militare și capacitățile
de răspuns în caz de dezastru ale statelor membre ale UE. Președinția este responsabilă
de (1) evaluarea dacă o operațiune de protecție civilă a UE intră sau nu în sfera
dispozițiilor de gestionare a crizelor care fac parte din tratate înainte de activarea
mecanismului Comisiei și (2) asigurarea de coordonare politică a operațiunilor europene
de protecție civilă în țări terțe.
Recent s-au depus eforturi pentru a îmbunătăți coordonarea instrumentelor de
răspuns la dezastre:
• În urma unei propuneri a Comisiei prezentată în 2005 și a unui raport al lui
Michel Barnier în mai 2006 privind crearea unei forțe europene de protecție civilă,
Consiliul a adoptat un cadru legislativ revizuit care îi încredințează Comisiei sarcini noi
în domeniul protecției civile. În plus, Comisia și-a revizuit mecanismele de coordonare
internă.
• Consensul european privind ajutorul umanitar, adoptat de statele membre,
de Parlamentul European și de Comisie în decembrie 2007, este primul document care
conține o declarație clară a UE a obiectivelor și principiilor comune care stau la baza
ajutorului umanitar al UE. El a subliniat necesitatea consolidării coordonării între
răspunsurile Comunității și ale statelor membre la dezastrele majore și în domeniul
politicilor de ajutor umanitar.
• Delegațiile UE din țările terțe s-au reorganizat pentru a putea participa pe
deplin în caz de dezastre. De exemplu, ca fază pilot, șase delegații se vor specializa în
răspunsul la dezastre și fiecare dintre cele 130 de delegații din întreaga lume are un
„corespondent de criză” pentru a stabili legături la nivel local în caz de dezastre și crize
politice cu sediul Comisiei, delegațiile și partenerii UE vecini pe teren.
• În 2007, Comisia a adoptat un plan de acțiune pentru protecția consulară,
menit să pună în practică principiul articolului 20 din Tratatul CE, conform căruia fiecare
cetățean al Uniunii se află pe teritoriul unei țări terțe în care statul membru, al cărui
cetățean este, nu are reprezentare, are dreptul la protecție împotriva misiunilor
diplomatice sau a posturilor consulare ale fiecărui stat membru în aceleași condiții ca
și resortisanții statului respectiv. Acest plan propune o serie de acțiuni de sensibilizare,
extindere a sferei protecției consulare și consolidarea cooperării consulare între statele
membre.
• Comisia lucrează pentru a-și spori rolul în procesul de cooperare cu statele
membre, ONU și alți actori internaționali (de exemplu, prin dezvoltarea metodologiilor
de evaluare a daunelor și nevoilor (PDNA) post-criză pentru scenariile de gestionare a
dezastrelor) și prin furnizarea sprijin pentru capacitatea de răspuns a organizațiilor
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umanitare cheie, precum Organizația Națiunilor Unite și Crucea Roșie, pentru a reloca
bunuri de ajutor umanitar care pot fi utilizate rapid și economic în caz de dezastre.
Există încă o nevoie de o mai bună coerență, eficiență și vizibilitate pentru a
atinge obiectivul unei capacități mai integrate de răspuns la dezastre la nivelul UE:
• Comisia se angajează să sporească eficacitatea activității sale în cooperare
cu statele membre, cu actorii internaționali, naționali și locali, în special prin punerea
în comun și o mai bună coordonare a formării și evaluării nevoilor.
• În special pentru dezastrele naturale la scară mai mare, coordonarea
„orizontală” între Comisie, Președinția Consiliului, statele membre și Înaltul
Reprezentant /Secretarul General ar putea fi optimizată în continuare atât la Bruxelles,
cât și la fața locului, pentru crizele care implică atât instrumente comunitare, cât și
instrumente PESC. S-ar putea face îmbunătățiri în schimbul de informații factuale în
timp real și rapoarte analitice în toate etapele (planificarea, coordonarea intervențiilor
și schimbul de bune practici susținute de infrastructura tehnică relevantă) și crearea de
echipe comune de planificare și echipe operaționale comune, acolo unde este posibil.
Scenarii diferite și multilaterale trebuie identificate în prealabil, astfel încât să poată
fi dezvoltate proceduri operaționale permanente pentru fiecare categorie de dezastre
majore și pentru fiecare zonă geografică, promovând astfel o planificare de urgență
eficientă la nivelul UE. O mai bună planificare a situațiilor de urgență va facilita
intervenția rapidă, permițând în același timp ajustări în timpul fazei intensive a
dezastrului.
• Este necesară reunirea mai eficientă a resurselor existente între
instrumentele de la nivelul UE și instrumentele statelor membre, precum și între
instrumentele UE / comunitare. Este necesar să se îmbunătățească coordonarea
„verticală” între UE și statele membre. Această coordonare trebuie optimizată,
deoarece diferențele în mandatele respective ale diferitelor state membre și ale
serviciilor / agențiilor umanitare afectează răspunsul Comisiei.
1.3.3. Consolidarea mecanismului comunitar de protecție civilă
În domeniul protecției civile, Comisia propune creșterea capacității UE și a
Comisiei prin următoarele măsuri:
 Înființarea unui centru de monitorizare și informare care să servească drept
centru operațional pentru intervenția protecției civile europene.
Acest lucru necesită o schimbare calitativă de la schimbul de informații / răspuns
la situații neprevăzute la prognoză proactivă / monitorizare a situațiilor neprevăzute în
timp real și angajament / coordonare operațională. Aceasta include sisteme de
avertizare timpurie, evaluări ale nevoilor, identificarea resurselor relevante și
furnizarea de sfaturi tehnice statelor membre cu privire la resursele de răspuns;
dezvoltarea scenariilor, procedurilor standard de operare și lecțiilor învățate; punerea
în aplicare a competențelor Comisiei pentru consolidarea transportului disponibil și
asigurarea cofinanțării pentru transport; creșterea activităților de instruire și de joc
practic pentru statele membre și alți experți; și asistarea statelor membre în crearea
de resurse comune. Aceasta include, de asemenea, utilizarea capacităților de
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monitorizare, cum ar fi cele dezvoltate în cadrul inițiativei de monitorizare globală
pentru mediu și securitate (GMES) sau a instrumentelor precum sistemul european de
navigație prin satelit Galileo.
 Creșterea capacității de reacție a Europei pentru protecția civilă.
În urma dezastrelor din statele membre din vara anului 2007, Parlamentul
European a solicitat crearea unei forțe europene de protecție civilă și Consiliul a
însărcinat Comisia să facă propuneri pentru o reacție în caz de dezastru. Cu excepția
poluării bazinelor maritime, unde Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă ține la
dispoziție navele UE ca răspuns la poluare pentru a completa resursele naționale la
cererea țărilor afectate, răspunsul la alte tipuri de dezastre, cum ar fi inundațiile și
incendiile forestiere, care sunt cele mai dezastrele frecvente care se întâmplă în statele
membre pot fi furnizate în prezent doar din resurse naționale. Trebuie identificate
lacunele în resursele de răspuns, precum și opțiunile de soluționare a acestora, inclusiv
dezvoltarea resurselor de rezervă disponibile pentru operațiunile europene de protecție
civilă. Ei s-ar putea baza pe două componente principale - module de așteptare și
resurse europene suplimentare, evitând în același timp duplicarea cu capacitățile de
răspuns existente. Fondurile furnizate sub forma unui proiect-pilot și a unei acțiuni
pregătitoare de către Parlamentul European în bugetul 2008 vor fi utilizate pentru a
testa astfel de aranjamente.
1.3.4. Creșterea ajutorului umanitar european
Consensul european privind ajutorul umanitar este un cadru cuprinzător pentru
creșterea furnizării de ajutor umanitar.
În domeniul ajutorului umanitar, Comisia propune creșterea capacității UE și a
Comisiei prin următoarele măsuri:
Consensul are în vedere, printre altele, identificarea lacunelor de aprovizionare
existente la nivelul UE și internațional, printr-un studiu care prezintă o „hartă” a stării
capacității logistice, inclusiv stocurile, aprovizionările și transportul către zona de
destinație finală a bunurilor umanitare. identificarea potențialelor lacune de răspuns.
Ca un al doilea pas, trebuie luată o inițiativă pentru soluționarea potențialelor lacune.
Studiul va servi pentru a oferi îndrumări clare cu privire la care dintre diferitele
instrumente disponibile este cel mai bine poziționat, cel mai adecvat și cel mai rentabil
și, prin urmare, ar trebui utilizat într-un context dat.
Îmbunătățiți în continuare capacitatea de evaluare și răspuns rapid la fața locului
prin intermediul birourilor locale ale DG ECHO și ale experților locali. Cele șase birouri
regionale ale DG ECHO sunt încorporate treptat de echipe multisectoriale de experți,
care pot fi dislocate imediat în caz de dezastru brusc. Cu această „capacitate de
reacție”, se poate face o evaluare rapidă la fața locului a nevoilor pentru a viza ajutorul
umanitar către donatori și pentru a contribui la o coordonare rapidă la fața locului între
diferitele organizații de sprijin reprezentate.
Având în vedere diversitatea crescândă a participanților în răspunsul la criză
globală și posibilitatea utilizării tuturor instrumentelor disponibile de răspuns la
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dezastre în țările terțe, Comisia va intra într-un dialog cu acești participanți cu privire
la principiile ajutorului umanitar.
Prin consolidarea capacității globale de răspuns, Comisia va continua să sprijine
capacitatea de răspuns a organizațiilor umanitare cheie, cum ar fi ONU și Crucea Roșie,
pentru repoziționarea acestora a bunurilor de ajutor umanitar care pot fi utilizate rapid
și economic în caz de dezastre.
Alte inițiative includ dezvoltarea capacităților locale de răspuns la crizele
umanitare; sprijin pentru reforma condusă de ONU și dezvoltarea și diseminarea
dreptului internațional umanitar (DIH), precum și a principiilor umanitare, printre
instituțiile UE și alți actori.
1.3.5. Construirea de capacități în cadrul politicilor și instrumentelor comunitare
Pe lângă consolidarea mecanismului comunitar de protecție civilă și punerea în
aplicare a consensului european privind ajutorul umanitar, poate fi luat în considerare
un pachet suplimentar de măsuri:
 Înființarea unei rețele europene de pregătire a răspunsului la dezastre.
Standarde ridicate de formare, cerința de autosuficiență și interoperabilitate
necesită o formare sporită la nivel european. Acest lucru poate fi realizat cel mai bine
printr-o rețea structurată bazată pe experiența și cunoștințele științifice ale statelor
membre dobândite la nivel național și european prin proiecte de cercetare ale
programului-cadru care abordează dezastrele naturale și dezastrele. O rețea de
pregătire a răspunsului la dezastre ar putea conecta centrele de competență existente
în statele membre și ar putea oferi o gamă largă de activități, inclusiv cursuri de
instruire, reluări practice și schimburi de experți. Rețeaua de formare ar putea dezvolta
un program aprobat care să fie furnizat printr-o rețea de centre de competență
selectate, să stabilească standarde de calitate și să exploreze puncte comune în cadrul
diferitelor programe de formare. În special, prin aplicarea principiului
complementarității în domeniul protecției civile și al ajutorului umanitar, rețeaua de
formare ar putea dezvolta, de asemenea, expertiză în sectoare precum logistica,
comunicarea în caz de criză, aprovizionarea cu apă, alimentația, sănătatea, sănătatea
publică., protecție și adăpost, bazându-se pe capacitatea disponibilă prin intermediul
rețelei de ajutor umanitar (NOHA), programe academice umanitare în statele membre
și bazându-se pe alte experiențe cu rețele de formare, cum ar fi Grupul european de
formare (EGT).
 Măsuri îmbunătățite de pregătire pentru dezastre, sisteme de avertizare
timpurie și utilizarea unui singur număr european de urgență „112”.
Comisia pregătește inițiative de prevenire a dezastrelor atât în UE, cât și în țări
terțe. Există sisteme de avertizare timpurie pentru majoritatea dezastrelor naturale
majore din Europa, dar lipsa unor astfel de sisteme pentru tsunami în Marea Mediterană
este o omisiune semnificativă. Sistemele de avertizare timpurie pot utiliza, de
asemenea, informațiile disponibile de la cetățeni prin intermediul sistemului de apel de
urgență, și anume numărul unic de apel de urgență european „112”. În plus, schimbul
european de experiență în organizarea și furnizarea de răspunsuri de urgență va
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contribui la îmbunătățirea gestionării sistemului de apeluri de urgență 112. Lipsa
semnalelor și a protocoalelor comune de alertă este, de asemenea, o preocupare
majoră, având în vedere mobilitatea crescândă a cetățenilor în Europa și țările terțe.
Trebuie luate în considerare și utilizarea tot mai mare a comunicațiilor în bandă largă
și mobilă pentru protecția publică și serviciile de salvare a dezastrelor, precum și
posibilitatea interoperabilității în UE.
 Pregătirea pentru dezastre în țări terțe.
Majoritatea dezastrelor naturale nu necesită un răspuns internațional la dezastre.
Când este inițiat un răspuns internațional, durează adesea 12-72 de ore până când
asistența externă ajunge la locul dezastrului. Din aceste motive, este important să
existe o prezență activă a experților pe teren pentru a se asigura că comunitățile
vulnerabile și autoritățile locale din țările predispuse la dezastre au capacitatea de a
oferi un răspuns imediat. Pregătirea pentru dezastre este crucială, deoarece
schimbările climatice vor continua să afecteze modelele meteorologice și vor continua
să ducă la o creștere a numărului de dezastre naturale - și, în special, a celor care apar
în mod neașteptat și afectează populațiile vulnerabile. Comisia va propune o strategie
a UE pentru reducerea riscurilor de dezastru în țările în curs de dezvoltare, care va
furniza, printre altele, un cadru strategic pentru creșterea treptată a sprijinului pentru
consolidarea capacității de pregătire a dezastrelor în țările terțe care se confruntă cu
niveluri ridicate de risc. Trebuie căutate relații mai strânse cu țările candidate, țările
potențial candidate și țările acoperite de politica europeană de vecinătate.
1.3.6. Plan de acțiune
În conformitate cu pașii descriși mai sus, pe care Comisia intenționează să îi ia,
propune ca următoarele acțiuni să fie luate în considerare și / sau puse în aplicare până
la sfârșitul anului 2008 (dacă nu se specifică altfel):
Către o mai bună cooperare interinstituțională.
Se propune Comisiei, Consiliului și statelor membre, în sfera lor de competență:
 să definească scenarii multilaterale pentru operațiunile de ajutorare a
dezastrelor în interiorul și în afara UE pentru fiecare categorie majoră de dezastre și
pentru fiecare zonă geografică majoră;
 lansarea unui studiu privind capacitatea logistică globală de răspuns la
dezastre, asigurând o legătură strânsă cu activitățile de asistență umanitară
internațională relevante și cu identificarea lacunelor din resursele europene de
protecție civilă în caz de dezastre. Acolo unde este necesar, se vor depune eforturi
pentru a acoperi lacunele existente, astfel încât să se ajungă la protocoale de
planificare de urgență la nivelul UE, utilizând cele mai adecvate instrumente și să se
stabilească proceduri operaționale standard pentru ca Comisia să răspundă la dezastre
în interiorul și în afara UE. Acest tip de planificare mai bună va facilita intervenția
rapidă, permițând totodată ajustări în timpul fazei intensive a contingenței;
 să asigure o legătură strânsă între cartografierea capacității logistice în curs
în domeniul ajutorului umanitar internațional și procesul de identificare a lacunelor din
resursele de intervenție în caz de dezastru care urmează să fie lansate în domeniul
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protecției civile europene. Se vor depune eforturi, acolo unde este necesar, pentru a
remedia lacunele existente;
 acolo unde este necesar, să desfășoare echipe comune de planificare a
dezastrelor și echipe operaționale comune, inclusiv instrumente comunitare și acțiuni
ale Consiliului, care se vor baza pe faza de evaluare a unei metodologii comune UE, ONU
și Banca Mondială pentru evaluarea nevoilor dezastrelor;
 să dezvolte oportunități pentru schimbul de informații factuale și rapoarte
analitice (care trebuie susținute de infrastructura tehnică relevantă) și mijloace de
familiarizare cu situația;
 Investițiile continuă în cercetare și proiecte pilot în domeniul tehnologiilor
informației și comunicațiilor pentru a îmbunătăți sistemele de reacție și alertă în caz
de dezastru.
Capacitatea Europei de ajutor umanitar trebuie îmbunătățită.
În acest scop, Comisia:
 a lansat un studiu care prezintă o „hartă” a stării capacității logistice,
inclusiv stocuri, provizii și transport la destinația finală a bunurilor umanitare, pentru a
identifica potențialele lacune ca răspuns. Ca al doilea pas, trebuie luate inițiative
pentru a remedia eventualele lacune;
 oferă un program cuprinzător de consolidare a capacităților pentru a
continua dezvoltarea capacităților de așteptare atât pentru ONU, cât și pentru Crucea
Roșie;
 Implementează imediat solicitarea consensului pentru o mai bună
coordonare operațională a ajutorului umanitar al UE, de exemplu prin diseminarea în
timp util a rapoartelor de stare ale DG ECHO pregătite de experți la fața locului către
punctele focale ale statelor membre ale UE, la fel ca în capitale, și pe loc;
 dezvoltă în continuare, împreună cu participanții la dezvoltare, cadrul
strategic pentru inițiativele de pregătire pentru dezastre care vizează consolidarea
capacităților locale în țările predispuse la dezastre.
Protecția civilă europeană trebuie îmbunătățită.
În acest scop, Comisia:
 transformă Centrul de monitorizare și informare într-un centru operațional
pentru intervenția europeană a protecției civile;
 identifică lacunele din resursele de intervenție în caz de dezastru și, atunci
când sunt identificate lacunele, prezintă propuneri de îmbunătățire a capacității
europene de răspuns la protecția civilă pe baza a două componente:
 integrarea voluntară a principalelor module de protecție civilă, care sunt
în așteptare pentru a fi disponibile pentru desfășurare în orice moment;
 capacități suplimentare de rezervă concepute pentru a completa
răspunsul național la dezastre majore, cum ar fi incendiile forestiere și
inundațiile.
Consolidarea capacităților în cadrul politicilor și instrumentelor comunitare.
În acest scop, Comisia:
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 prezintă propuneri pentru înființarea unei rețele europene de pregătire a
reacției la dezastre, pe baza experienței dobândite prin intermediul mecanismului
comunitar de protecție civilă și pe baza punerii în comun a inițiativelor de pregătire
existente;
 finalizează propunerile pentru o abordare europeană integrată a prevenirii
dezastrelor naturale și o strategie a UE pentru reducerea riscului de dezastru în țările
în curs de dezvoltare;
 ajută statele membre să dezvolte semnale comune de avertizare timpurie.
În special, Comisia încurajează statele membre să își intensifice eforturile pentru a
institui un sistem de avertizare timpurie împotriva tsunami-ului;
 creștere informațiile furnizate în sprijinul etapelor de pregătire în caz de
dezastru, avertizare timpurie, răspuns și recuperare, inclusiv prin inițiativa de
monitorizare globală pentru mediu și securitate (GMES);
 consideră posibilitatea menținerii unei anumite lățimi de bandă pentru
comunicare în situații neprevăzute.
Actori instituționali adecvați.
A) R. ROMÂNIA:
 Guvernul României;
 Ministerul Apărării Naționale;
 Ministerul de Interne - prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență - al
județului Călărași;
 Inspectoratul șef de urgență;
 Ministerul Mediului și Apelor - MMGA;
 Administrația Națională „Apele Române” - ANAR;
 Institutul Național de Hidrologie și Gestionarea Apelor - INHGA;
 Administrația Națională de Meteorologie - ANM;
 Consiliile raionale, consiliile municipale locale, orașele, satele și consiliile
locale;
 Grupul de suport tehnic din cadrul comitetului județean ;
 Centrul Operațional al Inspectoratului raional pentru situații de urgență;
 Prefectura Călărași;
 Inspectoratul județean pentru situații de urgență - județul Călărași;
 Sistem de management al apei - județul Călărași.
B) R. BULGARIA:
 Guvernul Bulgariei;
 Ministerul de Interne - Direcția Generală „Siguranța la incendiu și protecția
populației”;
 Direcțiile regionale ale Ministerului de Interne;
 Crucea Roșie în Bulgaria;
 Centre de îngrijire medicală de urgență;
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 Organizații non-profit;
 Formații de voluntari.
1.4. Documente recente
1. Legea privind protecția împotriva dezastrelor.
2. Strategia națională de reducere a riscurilor de dezastru 2018-2030
3. Planul național de protecție împotriva dezastrelor - 2010.
4. Liniile directoare pentru elaborarea și pregătirea pentru punerea în aplicare a
planurilor de protecție în caz de dezastre - emise de Consiliul de reducere a riscurilor
de dezastru în cadrul Consiliului de Miniștri.
5. BDS ISO 31000: ”Managementul riscurilor - principii și orientări”;.
6. BDS ISO 31010: ”Managementul riscului - metode de evaluare a riscurilor”.
7. Informații statistice din INS.
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Capitolul 2: Analiza și evaluarea riscurilor de incendii, inundații, furtuni de zăpadă,
cutremure și alte calamități naturale, precum și accidente industriale, incl. scurgeri
de radiații, care pot afecta teritoriile municipiului Dobrich și județului Călărași.
Prognozarea efectelor incendiilor, inundațiilor, furtunilor de zăpadă, cutremurelor
și altor calamități naturale, precum și a accidentelor industriale (inclusiv scurgeri de
radiații) asupra populației, economiei și mediului. Clasificarea zonelor potențiale cu
risc de dezastre naturale și accidente industriale (inclusiv scurgeri de radiații),
gradele de vulnerabilitate ale infrastructurii critice.
2.1. Identificarea riscurilor posibile, descriere, clasificare
Societatea modernă se confruntă în mod constant cu o varietate extraordinară
de riscuri: riscuri naturale, riscuri profesionale, riscuri care afectează sănătatea, riscuri
care înrăutățesc mediul și au consecințe negative pentru generațiile viitoare etc., al
căror impact este continuu.
Una dintre multele definiții date riscului arată că este amenințare, posibilitatea
de a provoca un eveniment care va provoca daune caracterizat, pe de o parte, de
severitatea consecințelor care decurge din ea, iar pe de altă parte - prin
probabilitatea apariției acestuia.
Este dificil să se determine amploarea unei amenințări, deoarece același risc
poate provoca efecte semnificativ diferite, în funcție de condițiile în care apare.
Analiza riscurilor oferă un răspuns la întrebarea ”Ce se poate întâmpla într-un
anumit context?”. Riscul poate fi evaluat în funcție de probabilitatea de a provoca
daune și de consecințele probabile, înțelese ca o măsură a măsurii „amenințării”
naturale. Prin urmare, analiza riscurilor este un punct de referință în procesul de luare
a deciziilor atunci când vine vorba de luarea unor măsuri specifice care ar trebui să
conducă la atenuarea și atenuarea riscurilor (gestionarea riscurilor). Conceptul de risc
constă din trei elemente, acestea se referă la analiza riscurilor, evaluarea riscurilor și
gestionarea riscurilor.
 Analiza de risc reprezintă o abordare sistematică pentru caracterizarea și,
dacă este posibil, cuantificarea riscului, în ceea ce privește probabilitatea apariției
acestuia și amploarea consecințelor sale.
 Evaluarea riscurilor reprezintă o etapă ulterioară în care semnificația
riscurilor acceptabile este decisă de factori administrativi pe baza unei comparații a
avantajelor și dezavantajelor asociate evenimentului posibil.
 Managementul riscurilor se referă la aplicarea măsurilor și metodelor
pentru atingerea nivelului propus de siguranță și protecție în contextul adaptării la
schimbările din mediu.
Prin urmare, baza pentru gestionarea managementului riscurilor naturale (include
toate domeniile de la prevenire la gestionarea daunelor) este pregătirea unei analize a
riscurilor cât mai clare, cuprinzătoare și detaliate cu privire la gestionarea riscurile de
incendii, inundații, furtuni de zăpadă, cutremure și alte calamități naturale,
precum și accidente industriale, incl. scurgeri de radiații, care pot afecta
teritoriile municipiului Dobrich și județul Călărași.
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Riscurile pot fi reduse prin combinații practice de măsuri compatibile cu
amploarea dezastrului și gradul de expunere și vulnerabilitate al comunității teritoriale.
Este necesar să se înțeleagă clar riscurile existente și potențiale - incendii,
inundații, furtuni de zăpadă, cutremure și alte calamități naturale, precum și accidente
industriale, incl. scurgeri de radiații, care pot afecta teritoriile municipiului Dobrich și
județul Călărași, pentru a stabili măsuri preventive de reducere a acestora, referitoare
la abordarea gestionării situațiilor de urgență.
Locuitorii / voluntarii locali pot fi mobilizați pentru măsuri preventive și pot
construi capacitatea de răspuns comunitar dacă riscurile pe care le-ar întâmpina vor fi
pe deplin evaluate.
Scopul studiului specializat în domeniul gestionării situațiilor de urgență în
regiunea transfrontalieră bulgar-română / BRTR / este de a permite autorităților și altor
factori de decizie să facă cea mai bună alegere posibilă în ceea ce privește:
 evaluarea și prevenirea riscurilor;
 locația și dimensiunea unităților de intervenție de urgență;
 dezvoltarea unui concept, elaborarea planurilor de răspuns la situații de
urgență, elaborarea planurilor de cooperare pentru răspunsul la criză;
 alocarea resurselor necesare ( forțe și mijloace de intervenție ).
Sarcinile cercetării de specialitate sunt:
 crearea unui cadru unic de acțiune pentru prevenirea și gestionarea
riscurilor generate de situații de urgență;
 locația și dimensiunea unităților de intervenție de urgență;
 crearea unui concept, elaborarea planurilor de intervenție și cooperare în
situații de urgență;
 distribuirea resurselor necesare (forțe și mijloace de intervenție);
 ajutor psihologic pentru persoanele / familiile din comunitate.
Nu există soluții unice care să faciliteze participarea tuturor factorilor de decizie
și a societății civile atunci când vine vorba de luarea deciziilor în gestionarea crizelor.
Este crucial să se adopte practici adecvate circumstanțelor într-un context socioeconomic dat.
De cele mai multe ori nu ne gândim la incendii, inundații, furtuni de zăpadă,
cutremure și alte calamități naturale, precum și la accidente industriale, incl. scurgeri
de radiații, care pot afecta teritoriile municipiului Dobrich și județul Călărași, deoarece
acestea sunt evenimente cu consecințe grave și nedorite. Astăzi, trăim într-o lume în
care bunăstarea, siguranța și chiar viața noastră sunt uneori amenințate sau puse la
încercare de astfel de evenimente, pe care nu le putem prevedea întotdeauna și pe
care, în ciuda evoluției științei și tehnologiei, nu le putem controla decât parțial.
Ce au în comun aceste evenimente și ceea ce știm sigur este că, indiferent când
și unde se întâmplă, acestea afectează, la diferite durate și momente, echilibrul
emoțional al tuturor celor afectați.
Frica, furia, rușinea, neputința, durerea, îngrijorarea profundă, groaza sunt doar
câteva dintre posibilele emoții pe care le experimentează persoanele care au
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experimentat astfel de evenimente și adesea nu pot face față acestor sentimente
singure.
Pentru ca recuperarea dintr-un astfel de eveniment traumatic să aibă loc în cele
mai bune condiții posibile, asistența psihologică pe care o primesc oamenii trebuie
justificată științific, adică una care se bazează pe metode care și-au dovedit validitatea
și eficacitatea în acțiune. sprijin eficient pentru victimele sau supraviețuitorii
dezastrelor.
2.2. Evaluarea riscului
2.2.1. Conceptul de risc
În practică, sunt utilizate diferite definiții ale riscului, derivate din literatura
internațională. Comparațiile arată că definițiile diferite au în cele din urmă același sens.
Ele adaugă doar elemente conceptului de risc.
Cele două definiții principale sunt:
Risc = probabilitate X impact
Risc = pericol X vulnerabilitate
Este important să se facă distincția între termenii englezi pentru risc (risk) și
Pericol (hazard) care în unele limbi sunt traduse prin același cuvânt.
Dacă este luată în considerare a doua definiție, diferența dintre risc și Pericol
este în vulnerabilitatea victimelor: pericolul potențial include doar (probabilitatea)
efectul negativ al unui incident (dezastru sau criză). Gradul de vulnerabilitate a
oamenilor și a mediului la un astfel de efect determină dacă riscul este semnificativ.
Să ilustrăm acest lucru: potopul în sine poate fi considerat ca fiind Pericol. Cu
toate acestea, dacă apare într-o zonă nelocuită, fără valoare economică și de mediu,
atunci spunem asta nu este, sau este un mic risc.
Vulnerabilitatea este un concept compus care include expunere și
susceptibilitate. Să ilustrăm acest lucru: gradul în care clădirile sunt vulnerabile la
inundații depinde atât de gradul de expunere (care este înălțimea apei ?) și măsura în
care clădirile sunt într-adevăr afectate de apă (din ce material și cât de rezistente sunt
construite? ).
Diferența dintre cele două definiții constă în gruparea conceptelor.
Combinarea acestor concepte creează următoarea definiție complexă:
Impact
Risc

Probabilitate x Efect x Expoziție x Receptivitate

Pericol

Vulnerabilitate

Formulele sunt concepute pentru a indica faptul că riscul este concept compus
constând din diferite componente, dar rezultatele NU trebuie să se înmulțească. Acest
lucru ar determina liderii politici sau administrativi să ajungă la concluzia nefondată că
probabilitatea și impactul prin definiție trebuie luate în considerare în mod egal. Este
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important ca în evaluare a riscurilor precum și probabilitatea, și impactul sunt
analizate și evaluate separat.
Fiecare parte a conceptului de risc este necesară pentru a identifica
măsurile de reducere a riscurilor.
Un motiv suplimentar pentru analizarea separată a diferitelor componente ale
conceptului de risc este că fiecare dintre ele poate duce la diferite tipuri de măsuri
de protecție. Un risc poate fi redus prin depășirea elementelor de apariție, efectul
principal, expunerea și susceptibilitatea. Pentru fiecare tip de dezastru sau criză, este
adecvat să se ia în considerare care sunt elementele cele mai definitorii ale riscului și,
în consecință, unde sunt cele mai mari oportunități de a-l reduce.
2.2.2. Reducerea riscurilor
Ce se înțelege prin „reducerea riscului (atenuare) prin reducerea probabilității
și / sau impactului unui dezastru și/sau a vulnerabilității societății„. Cu alte cuvinte,
reducerea riscului include toate formele de reducere a riscurilor pentru diferitele
elemente ale conceptului de risc. Diferența dintre gestionarea riscurilor și gestionarea
crizelor nu este absolută pentru experiența partenerilor. Măsuri pregătitoare pentru
riscuri specifice (așteptare), cum ar fi planificarea spațială pentru a oferi acces la
serviciile de urgență sau la opțiunile de evacuare, pot fi interpretate ca măsuri
preventive sau de reducere a vulnerabilității. Este important să se concluzioneze că
includerea timpurie a riscurilor în planificarea și planificarea spațiului are adesea cele
mai de bază oportunități de atenuare. Pe de altă parte, o strategie de atenuare reușită
implică adesea un set de măsuri (nu numai teritorial / spațial ).
Cеea ce este comun între măsurile de a gestiona riscul și gestionarea crizei este
că uneori le numim „siguranță din mai multe straturi”;, Termen derivat din industria
prelucrătoare. Acest concept se bazează pe principiul că există mai multe straturi de
siguranță în jurul oricărui risc. Definiția exactă a straturilor variază în funcție de țară
și sector.
În toate cazurile, primele, straturile interioare se referă la gestionarea
riscurilor - atenție structurală la (non) pericol fizic și prevenire, reducerea situațiilor
periculoase, precum și la minimizarea impactului încălcării reale a siguranței fizice.
Straturile exterioare au legătură cu acțiunile ulterioare de salvare și recuperare.
Discutarea structurii riscurilor de siguranță și a opțiunilor de atenuare prin
planificarea spațiului necesită o abordare sistematică. Riscurile trebuie identificate în
prealabil și efectele măsurilor de siguranță trebuie evaluate cât mai curând posibil. Ar
trebui urmărite noi cercetări și ar trebui utilizate oportunitățile de îmbunătățire a
siguranței, acolo unde sunt disponibile. Procesul de atenuare a riscurilor începe cu
realizarea lor.
2.2.3. Structura și conținutul procesului de evaluare a riscurilor
Pașii pe care toți îi urmează în evaluarea riscurilor se bazează pe aceiași Principii
de baza. Este logic ca terminologia și definițiile să difere în fiecare limbă, dar partenerii
au fost de acord că există 3 faze de evaluare a riscurilor, ca și în literatura
internațională:
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 Identificarea riscului (Risk identification)
 Analiza de risc (Risk analysis)
 Evaluarea riscurilor(Risk evaluation)
Prima fază - identificarea riscului
Având în vedere definiția riscului, termenul identificarea riscului este de
preferat celui mai popular identificarea pericolului. Identificarea riscului necesită
identificarea simultană a cauzelor (surselor de risc) și a victimelor (vulnerabilii).
Combinația ambelor oferă posibilitatea de a înțelege distribuția spațială a riscului sau
cu alte cuvinte de a identifica locurile și situațiile cu risc ridicat. Prin urmare,
identificarea riscurilor este definită ca „procesul de detectare, identificare și descriere
a existentelor sau ”potențiale situații de risc.”
Evident, prima întrebare care a apărut a fost - ce riscuri SUNT și care NU SUNT
incluse? Răspunsul poate fi diferit pentru diferite țări și municipalități și poate depinde,
de asemenea, de scopul real al evaluării riscurilor. În multe state membre ale UE,
legislația națională definește pentru care tipuri de risc sunt responsabile autoritățile
locale. Uneori, acest lucru este specificat în instrucțiuni detaliate pentru tipurile de
obiecte de risc și vulnerabilități la care autoritățile locale trebuie să abordeze un
anumit risc, de exemplu prin evaluarea impactului asupra mediului. În alte cazuri,
guvernele naționale instruiesc autoritățile locale să evalueze un set specific de riscuri,
care pot fi diferite în fiecare an.
Identificarea riscului este un proces lung, care vizează nu numai situațiile de risc
ridicat existente în prezent. Riscurile se schimbă constant. Dezvoltarea economică
poate duce la noi activități umane cu risc ridicat. Modificări periodice ale utilizării
terenului /planificarea teritorială și urbană măsuri și decizii/ poate apropia site-urile
vulnerabile de sursele de risc, dar poate oferi și oportunități de reducere a riscului.
Frecvența și severitatea dezastrelor naturale evoluează în timp. Prin urmare,
identificarea riscurilor trebuie luată în considerare în planurile de dezvoltare viitoare.
Aceasta poate include dezvoltarea teritorială a noilor zone rezidențiale și industriale,
precum și dezvoltarea tehnologică și schimbările în societate, care pot prezenta noi
provocări. Exemplele includ impactul schimbărilor climatice asupra riscurilor, cum ar fi
inundațiile și condițiile meteorologice extreme, impactul noilor tehnologii sociale și
media asupra vitezei cu care nemulțumirea publicului se poate răspândi sau impactul
mașinilor cu hidrogen asupra zonelor cu risc din jurul benzinăriilor.
În plus față de cele de mai sus, este de asemenea important să se raporteze
riscurile anterioare în registru. Incidentele care au avut loc sau au fost evitate pot
contribui la analiza recurenței istorice a anumitor tipuri de dezastre și crize și a puterii
reale a efectelor lor. Cercetările istorice ne pot ajuta să evaluăm riscul în prezent și să
relevăm lacunele în identificarea riscului.
O parte esențială a identificării riscului este prezentarea sa cu componenta sa
geografică pe așa-numita harta riscului.
Pe baza experienței practice a partenerilor, pot fi oferite diverse sfaturi.
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Atunci când se creează o hartă a riscurilor, potențialul reutilizabil al acesteia ar
trebui luat în considerare cu atenție. Cererea determină oferta: o hartă a riscurilor
proiectată pentru o anumită aplicație poate prezenta în practică nevoi suplimentare.
Este posibil ca acestea să nu fie întotdeauna satisfăcute cu ușurință dacă nu sunt luate
în considerare în prealabil.
Exemple de utilizare a cartografierii riscurilor răspândite pe scară largă sunt:
 ca instrument pentru planificarea și definirea politicii de reducere a
riscurilor;
 ca mijloc de comunicare cu cetățenii cu privire la risc;
 ca mijloc de autorizare a activităților cu risc ridicat;
 ca instrument operațional pentru comisiile de criză în definirea locației și
a (posibilelor) efectele accidentelor;
 ca vehicul operațional pentru ambulanțe.
Diferite tipuri de aplicații creează cerințe diferite pentru calitatea și
accesibilitatea hărții riscurilor.
Utilizarea repetată va duce în cea mai mare parte la o calitate mai bună a hărții,
dar acest lucru nu este întotdeauna de dorit și este posibil să se realizeze. Prin urmare,
ar trebui să se acorde o atenție deosebită la stabilirea obiectivelor unei hărți a riscurilor.
Trebuie luate în considerare cerințele refolosibile, precum și domeniul de
aplicare al riscurilor implicate: ce tipuri de dezastre sau crize (inițiale) sunt luate în
considerare sau nu sunt luate în considerare. Șansa pentru un proiect de succes este cea
mai mare atunci când obiectivele sunt realiste. Este o idee bună să începeți cu doar
câteva riscuri și câteva straturi pe hartă și să nu vă extindeți până nu ați finalizat pașii
inițiali.
Cei care dețin informații trebuie să actualizeze dinamic datele. Pentru toate
tipurile de utilizare a hărții, informațiile de bază trebuie să fie actualizate. O hartă a
riscurilor trebuie să fie întotdeauna actualizată. Obținerea de informații direct din sursa
originală este cea mai bună garanție a fiabilității sale. Este necesar un acord cu
„deținătorii” informațiilor pentru a actualiza datele și a proiecta direct noile informații
pe harta riscurilor. O hartă a riscurilor include de obicei informații din diverse surse.
Prin urmare, gestionarea informațiilor nu este sarcina unei singure instituții, ci necesită
cooperarea întregii rețele de parteneri, care sunt adesea atât organizații publice, cât și
organizații private. Este bine dacă toate părțile sunt conștiente de importanța hărții
riscurilor pentru organizația lor.
 O singură hartă a riscurilor nu garantează conștientizarea publicului cu
privire la risc;
Accesul publicului la harta riscului este doar primul pas să se conștientizeze
riscul de către cetățeni, organizații și întreprinderi. Numai cu o strategie de
comunicare eficientă este posibil să se realizeze o bună utilizare și înțelegere a unei
hărți a riscurilor. Chiar și atunci, nu este sigur că oamenii vor lua măsuri pentru a fi
pregătiți pentru dezastre. O lecție importantă este că, în cele din urmă, harta de risc
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este cel mai eficient dacă oferă pași specifici de făcut în cazul diferitelor tipuri de
accidente.
 Asigurarea securității informațiilor clasificate conform regulilor;
Anumite informații despre riscuri pot fi utilizate în mod abuziv în planificarea
atacurilor teroriste sau a sabotajului. Prin urmare, problema publicării sau nu a unei
hărți de risc ar trebui să fie întotdeauna luată în considerare în timpul procesului de
proiectare. Importanța comunicării transparente în asumarea riscurilor trebuie
cântărită în raport cu șansele oricărui abuz. O altă considerație este că, de obicei,
majoritatea informațiilor de pe harta riscurilor sunt acum disponibile gratuit prin alte
mijloace. În acest sens, harta riscurilor nu reprezintă adesea o amenințare suplimentară
pentru securitate. Este necesar să se introducă diferite niveluri de acces la sistemul
de cartografiere a riscurilor. Acest lucru poate fi necesar chiar și de risc utilizate doar
de profesioniști, deoarece sute sau chiar mii de profesioniști trebuie să aibă acces.
 Riscurile nu recunosc granițele artificiale;
Fiecare hartă a riscurilor are granițe. Cu toate acestea, riscul nu respectă
granițele administrative făcute de om și adesea chiar și granițele naturale. Un dezastru
într-o zonă poate afecta adesea în mod direct alta. Erupțiile vulcanice recente au arătat
că, în unele cazuri, efectul poate fi resimțit la mii de kilometri distanță. O administrație
publică, indiferent dacă este locală, municipală, regională sau națională, trebuie să ia
întotdeauna în considerare furnizarea de informații cu privire la riscurile potențiale care
depășesc frontierele sale. Tratatul de la Helsinki prevede că guvernele trebuie să se
informeze reciproc cu privire la pericolele care apar la 15 km în afara granițelor
țării.
A doua fază - Analiza riscurilor
Analiza de risc este al doilea pas în evaluarea riscurilor. Acest pas poate fi
definit ca „procesul de determinare a naturii și puterii relative a riscului”. Scopul este
de a acorda prioritate riscurilor care necesită cea mai mare atenție politică. Abordarea
acestui pas este determinată de conceptul de risc care stă la baza acestuia.
Potrivit ONU, de exemplu, evaluarea riscurilor se concentrează pe identificarea
pericolelor și vulnerabilităților. Uniunea Europeană folosește această definiție, dar se
concentrează pe evaluarea probabilității și impactului. După cum s-a menționat deja,
ambele definiții pentru risc în realitate reflectă aceiași factori. Cu toate acestea,
alegerea definiției are consecințele sale în prezentarea analizei de risc. În unele cazuri,
riscurile sunt clasificate în funcție de pericol și vulnerabilitate, în altele - în funcție de
probabilitate și impact. Au fost prezentate mai sus exemple ale ambelor abordări. O
abordare nu este neapărat mai bună decât cealaltă, dar atunci când alegeți o metodă,
este important să cunoașteți diferența dintre ele. În principiu, abordarea cu pericol și
vulnerabilitate este deosebit de utilă pentru o analiză separată a dezastrelor naturale
(abordare cu risc unic), deoarece omul nu poate afecta pericole precum cutremure,
vulcani și condiții meteorologice extreme. Pentru aceste riscuri, este deosebit de
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important să ne concentrăm pe o analiză adecvată a vulnerabilității (oameni, economie,
ecologie), deoarece acestea sunt singurele opțiuni de reducere a riscului.
Pe de altă parte, abordarea cu probabilitatea și impactul este potrivită pentru
analiza simultană a diferitelor tipuri de risc deoarece face posibilă prezentarea
rezultatelor printr-o diagramă care facilitează liderii de opinie într-o comparație
transparentă a puterii relative a unui risc. Această abordare se mai numește „abordare
multi-risc”.
 Abordare cu un singur risc:
În abordarea cu risc unic accentul este pus pe analiza riscurilor (dezastru sau
criză) dintr-o anumită specie, de obicei într-o anumită zonă geografică și pentru o
perioadă de timp specificată. În practică, există multe exemple ale acestui tip de
analiză, cum ar fi incendii forestiere, inundații și alunecări de teren. Acest tip de
analiză a riscului are ca scop determinarea care dintre zonele identificate sunt cele mai
expuse riscului pentru a se realiza o politică managementul riscurilor și/sau al
crizelor.
Metodele pentru analiza riscului unic sunt foarte diferite. De exemplu, factorii
de risc pentru incendiile forestiere sunt diferiți față de cei pentru inundații. Rezultatele
unor astfel de analize de risc sunt cele mai dificil de comparat. Pe de altă parte, o astfel
de abordare specifică riscului poate contribui la politici mai bine direcționate decât
abordarea generală.
 Abordare multi-risc:
În caz de abordare multi-risc în principiu, toate riscurile posibile pentru
siguranță (din lista prezentată mai sus) ar putea fi considerate simultan. Aceasta
înseamnă, de exemplu, că riscuri precum explozii ar trebui făcute comparabile cu
tulburări sociale, sau boli infecțioase în masă - cu încălcarea utilităților comunale.
Pentru a putea compara riscuri complet diferite în abordarea multi-risc, este necesar
un anumit criteriu pentru a măsura consecințele riscului asupra „intereselor vitale” ale
societății. Conceptul de ”interese vitale„ a fost folosit mult timp de mai multe țări și
face parte, de asemenea, din abordarea comună propusă pentru evaluarea riscurilor
naționale în UE.
Metoda frecvent utilizată în analiza multi-risc este așa-numita analiza
scenariului. Înțelegerea situațiilor periculoase actuale și viitoare nu se traduce
neapărat în analiza riscurilor. Este imposibil să încerci să analizezi separat sute și chiar
mii de situații periculoase. În schimb, în analiza scenariilor, scenariu dat este în curs
de dezvoltare în funcție de fiecare categorie de risc. Motivul principal pentru
utilizarea scenariilor ca instrument de evaluare a riscurilor este capacitatea de a defini
elementele critice în caz de dezastru sau criză, ca bază pentru politicile strategice.
Analiza scenariului permite identificarea celor mai importanți factori care pot
depăși un dezastru sau o criză - și prin reducerea riscului (probabilitate, efect și
vulnerabilitate ), și prin pregătirea pentru dezastre.
 Diferite tipuri de risc pot necesita diferite tipuri de analize:
Este important să evaluați în prealabil ce abordare îndeplinește obiectivele
evaluării riscurilor. Uneori, riscul este evident și prioritar, deci nu este nevoie să îl
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comparați cu alte riscuri. În acest caz, abordarea cu risc unic este cea mai bună opțiune
pentru localizarea riscurilor și stabilirea politicilor. Metoda exactă pentru o astfel de
abordare a riscului unic depinde foarte mult de caracteristicile de risc definite. În alte
cazuri, este mai adecvat să se efectueze o analiză cu mai multe riscuri pentru a stabili
prioritatea riscurilor care trebuie abordate.
 Accent asupra necesității unor politici de risc actualizate:
Analiza de risc nu este un scop în sine. Este un mijloc de prioritizare a
riscurilor pentru a redirecționa resursele financiare și umane disponibile, precum și
atenția politică către riscurile „corecte”. În plus, analiza riscurilor este o modalitate de
identificare a deciziilor politice. Analiza eficientă a riscurilor ajută la înțelegerea naturii
riscului și, în același timp, la identificarea oportunităților de îmbunătățire a gestionării
riscurilor și a crizelor. În acest scop se utilizează analiza scenariului. Se caută motivele
și consecințele. Acest lucru face posibilă identificarea unor măsuri strategice și politice
vizate cu privire la toate aspectele siguranței pe mai multe straturi și la toate tipurile
de impact.
 Dezvoltarea unei rețele de parteneri:
Informațiile, expertiza și experiența sunt necesare pentru a efectua o analiză a
riscurilor. Nicio administrație publică nu are toate acestea direct în cadrul organizației
sale, mai ales municipalitățile mici, de aceea analiza riscurilor necesită întotdeauna
cooperarea strânsă a MĂSURII organizațiilor publice și private. Administrațiile
publice trebuie să se dezvolte abilități de rețea și relații bune cu toți partenerii. O
rețea de parteneri buni va servi nu numai în scopul analizei, ci și pentru implementarea
efectivă a politicilor și investiții în atingerea obiectivelor proiectului.
 Organizarea implementării structurale a proceselor de analiză a
riscurilor:
La fel ca cartografierea riscurilor, analiza riscurilor trebuie să fie un proces
continuu pe măsură ce riscurile se schimbă în timp. Implementarea politicilor timpurii
de gestionare a riscurilor conduce în mod ideal la o analiză adecvată a riscurilor care să
arate eficiența măsurilor. Acest lucru poate duce la noi priorități politice în domeniu.
Prin urmare, este important să se mențină conștientizarea și competența autorităților
responsabile cu privire la procesele de analiză a riscurilor.
A treia fază - evaluarea riscului
A treia ultimă fază din evaluarea riscului se numește evaluare (evaluarea
riscurilor). În această etapă, concluziile identificării și analizei riscurilor sunt date
politicienilor și liderilor de opinie.
Managementul riscurilor și al crizelor nu este conceput pentru a realiza
securitate absolută, ci e parte a evaluării socio-politice, luând în considerare
interesul public pentru activități riscante. Astfel, de exemplu societate modernă nu ar
putea trece fără substanțe periculoase. De asemenea, este de neimaginat ca
persoanele care locuiesc în zone predispuse la inundații, alunecări de teren sau erupții
vulcanice să se evacueze complet. În cele din urmă Scopul este de a se atinge un nivel
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de siguranță care este acceptabil atât pentru politicieni, cât și pentru cetățeni.
Aceasta înseamnă că factorii de decizie și conducătorii de administrații vor trebui
întotdeauna să evalueze rezultatele oricărei analize de risc pe baza lor propriul sistem
de valori și preferințe.
Pentru a se evalua care dintre riscurile analizate trebuie ales ca fiind cu
prioritate, trebuie luate în considerare multe criterii diferite, precum:
 Conștientizarea publicului cu privire la riscurile și preocupările rezidenților;
 Importanța relativă a intereselor vitale: de exemplu, pentru un lider,
riscurile cu potențial multe victime pot fi cele mai importante, iar pentru
altul, riscurile cu consecințe economice sau de mediu grave pot fi o
prioritate;
 Prioritățile politice și programele existente: de exemplu, programe de
reducere a riscurilor existente;
 Instrucțiuni de la niveluri superioare de management: de exemplu,
prioritățile naționale și alocarea bugetară;
 Proiecte de prestigiu, cum ar fi case noi sau industrii;
 Profituri rapide: măsuri ieftine care au avantaje semnificative;
 Importanța economică a unor activități riscante;
 Dezechilibru între nivelul de risc și pregătirea efectivă pentru dezastre.
Profesioniștii din domeniul siguranței trebuie să efectueze o analiză obiectivă a
riscurilor, dar trebuie să fie conștienți de faptul că factorii de decizie vor interpreta
rezultatele pe baza propriilor preferințe politice subiective. Prin urmare, opțiunea este
da întrebați explicit factorii de decizie pentru a lor criterii de evaluare subiectivă.
2.3. Clasificarea zonelor potențiale cu risc de dezastre naturale și accidente
industriale și prognozarea consecințelor
2.3.1. Lucru în rețea
Numărul de teorii științifice pentru clasificarea zonelor potențiale cu risc de
dezastre naturale și accidente industriale și prognozarea consecințelor este nelimitat.
in orice caz proiectul ar trebui să se concentreze pe lecțiile practice și bunele practici
ale administrațiilor locale, naționale /regionale/ din zonele fiecărei țări. Fără a
pretinde că „abrogă” teoriile științifice sau chiar le includ, primul rezultat al discuțiilor
partenerilor de proiect este abordarea practică generală pentru a porni o rețea – se
realizează evaluare în rețea. Etapele unei astfel de evaluări sunt comparabile cu cele
ale evaluare a riscurilor (vezi mai sus) și evaluarea oportunităților (vezi mai sus).
PRIMUL PAS este identificarea rețelei - să identifice toate figurile cheie
implicate în procesul decizional. Principalele domenii în care trebuie identificate părțile
interesate sunt legislația internațională și națională, reglementările locale,
distribuția (financiar) resursele și stabilirea efectivă a obiectivelor politice.
AL DOILEA PAS este să efectuarea analizei rețelei: să se definească atât relațiile
formale, dar și cele neformale ale organelor executive locale /municipale/, structuri
administrativ-teritoriale la toate nivelurile guvernamentale, toate părțile interesate
identificate.
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De exemplu, dacă există o anumită ierarhie în luarea deciziilor, dacă există
reuniuni oficiale de consultare sau proceduri oficiale care trebuie urmate, dacă un
partener are dreptul la veto ? Ce organizații sunt un partener natural al rețelei, ce
actori cheie au conexiuni informale bune?
ULTIMUL PAS este evaluarea rețelei - să decidă ce părți interesate sunt „cele
mai importante” care trebuie implicate și în ce mod. În acest scop, poate fi utilă
definirea unor criterii specifice de luare a deciziilor, iar în rețelele mai mici evaluarea
se poate face destul de natural și pe baza experienței existente.
Foarte important:
 Rețeaua este creată cât mai devreme posibil;
Rețeaua este prezentată aici, ca parte a implementării strategiilor de
prevenire a dezastrelor, dar în realitate trebuie să înceapă într-o etapă mult mai
timpurie a acestui proces. Cel mai bun mod de a obține sprijin în lupta împotriva
dezastrelor este să construiască o înțelegere comună în legătură cu clasificarea
zonelor potențiale cu risc de dezastre naturale și accidente industriale și să se
prevadă consecințele. Conștientizarea riscurilor pentru toți partenerii afectați
este necesară, acest lucru poate fi realizat prin includerea lor în primele etape ale
evaluării riscurilor.
 Întreținerea rețelei;
Lucru în rețea este o activitate structurală. Dacă păstrați legătura cu partenerii
dvs. numai atunci când aveți nevoie de ei, aceasta va aduce tensiune. Vă recomandăm
să păstrați legătura cu ei, chiar și atunci când nu este nevoie să construiți o relație
structurală în care să depindeți unul de celălalt. Bazați-vă unul pe celălalt și ajutați,
indiferent de circumstanțe. Și mai presus de toate, să rămânem la cuvânt, pentru că
încrederea pierdută este greu de câștigat.
 Se începe cu aranjamente clare pentru proces;
La începutul procesului de clasificare a zonelor potențiale cu risc de dezastre
naturale și accidente industriale și de prognozare a consecințelor, este important să
cunoaștem angajamentele tuturor partenerilor și ce se poate aștepta de la fiecare
dintre ei. În ce momente ale procesului vor fi consultați, cum vor fi luate deciziile
oficiale, ce cunoștințe de specialitate se așteaptă de la fiecare dintre municipalități
/raioane/ organizații? Un acord de cooperare transparent sau o declarație de
principiu comună pot face procesul mai ușor și pot îmbunătăți semnificativ suportul
pentru cel mai bun rezultat final.
 Se gândește și se discută în avans, cine plătește și cine beneficiază?
În mod ideal, o parte din analiza rețelei include „cine plătește și cine
beneficiază”. Să nu se aştepte astfel până la faza de analiză cost-beneficiu, așa cum
va fi încetinirea procesului de prevenire a dezastrelor. Prin urmare, ar trebui
identificat cine plătește și cine beneficiază în general de la bun început - care pot fi
beneficiile și costurile așteptate? Apoi, potențialii „parteneri și oponenți” vor fi
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cunoscuți și acest lucru vă va ajuta să luați în considerare strategia modului de a se
uni în jurul ideii.
 Se lucrează pentru interese și obiective comune;
Atragerea partenerilor în rețea necesită cunoașterea nevoilor, capacităților și
înțelegerea comună a problemelor. După cum s-a explicat deja în secțiunea de
finanțare, din nou, este foarte important să se ia în considerare toate
oportunitățile de a găsi interese și obiective comune. Pentru a se forma o rețea, nu
este întotdeauna necesar să aveți consimțământul pentru tot și toate - chiar și un
singur interes comun poate fi suficient pentru a coopera într-o anumită politică
într-o perioadă de timp. Prin urmare, specificați interesele până când veți ajunge la un
acord. Unul dintre parteneri poate fi în principiu contra măsurilor preventive
costisitoare, dar în cazul de față el poate fi totuși convins, că asta este în interesul lui.
 Se organizează rețeaua cu cunoștințe de specialitate;
Abilitățile de rețea și gestionarea rețelei sunt destul de diferite de abilitățile
tradiționale ale profesioniștilor din protecția civilă /siguranță/. Experiență profesională
în domeniul riscurilor în unele cazuri poate duce la persistență partenerilor că „nu
înțeleg” nevoia de gestionare a riscurilor încă de la început. De aceea este important
ca diferitele roluri să fie clare în procesul de prevenire a dezastrelor și diferitele
competențe necesare pentru aceasta. Aceasta este în primul rând o problemă, atunci
când rețeaua devine lobby și pledoarie pentru strategii specifice pentru a atenua
efectele dezastrelor.
2.3.2. Lobby și pledoarie
Pledoarie este un proces în care se fac experimente să se influențeze politicile
publice și deciziile privind alocarea resurselor în cadrul sistemelor și instituțiilor
politice, economice și sociale.
Lobby este o formă specifică de pledoarie în care încearcă să influențeze
deciziile cu privire la legi și reglementări.
Partenerii proiectului au constatat că, în unele cazuri, pledoaria poate să nu
vizeze doar influența politicii locale /statul/ și, de asemenea, să fie îndreptată spre
influența politicii organizațiilor private. Din punctul de vedere al autorităților locale
responsabile de siguranță, influența partenerilor privați „pentru a-și face treaba” este
de fapt destul de importantă.
Pentru a se asigura că sunt luate decizii politice pentru a atenua riscurile și pentru
a îmbunătăți cooperarea și punerea în aplicare a planurilor conexe, s-ar putea să fie
necesară dezvoltarea unei strategii de lobby și pledoarie, ca parte a procesului de
atenuare a riscurilor.
Este o credință populară că lobby și pledoarie sunteți activități mai mult sau
mai puțin „corupte” deoarece sunt adesea motivați de interese comerciale. Desigur că
există destule exemple pentru companiile private care furnizează influență privind
politicile publice în favoarea lor.
Pe de altă parte, lobby-ul poate fi motivat cu principii morale, etice sau
religioase care sunt destul de sublimi în comparație cu câștigul personal. În perspectiva

www.Interregrobg.eu

p. 45 din 76

generală a unei democrații care funcționează bine practici de pledoarie fac parte din
”balanța puterii” asigurarea faptului că conflictele de interese sunt politice. În
cazurile de prevenire a dezastrelor deseori principalul conflict de interese este între
interesele vitale fundamentale ale societății - Protecţie /Siguranță/ împotriva
economie sau Protecţie /Siguranță/ împotriva ecologie.
Un alt motiv pentru care lobby-ul și susținerea sunt importante pentru prevenirea
dezastrelor este faptul că nu există un organism guvernamental responsabil pentru toate
fazele acestui proces.
A aplica strategii de prevenire, este necesar cooperarea tuturor părților
interesate. Aceasta înseamnă că toată lumea trebuie să fie convinsă de importanța
obiectivelor stabilite și de contribuția lor la implementarea lor.
După cum sa descris mai sus, în multe cazuri este chiar necesar cofinanțare de
la alte părți interesate și pentru asta este nevoie de pledoarie.
 Exemple de lobby și pledoarie:
 Ofensiva mass-media;
 Discursuri publice;
 Participarea la audieri publice;
 Publicarea de cercetări (științifice);
 Publicarea articolelor, broșurilor etc.;
 Sondaje de opinie publică;
 Referendum;
 Vizite la fața locului pentru a explica o decizie;
 Consultări / întâlniri între factorii de decizie de la diverse locații;
 Implică factorii de decizie la începutul proceselor de elaborare a
politicilor (adică într-un comitet director).
 Cunoașterea proceselor de lobby și pledoarie;
Protecție /Siguranță/ este adesea în conflict cu alte interese publice vitale. Cele
mai multe părți interesate și organizații încearcă să influențeze ordinea publică în
același timp. Pentru interesele economice și comerciale, lobby-ul și pledoarie sunt în
mod tradițional comune. Se recomandă ca funcționarii publici care lucrează în domeniul
securității și amenajării teritoriului să fie familiarizați cu procesele de lobby și
pledoarie. Fiecare dintre ele pe care le poți face lobby de ceilalți, dar și că poți juca
propriul rol în convingerea politicienilor de importanța atenuării riscurilor.
 pregătirea și crearea unei „ferestre de oportunitate”;
Lobby-ul și pledoaria creează o „fereastră de oportunitate”. Profitarea
oportunității atunci când apar preocupări sau incidente publice facilitează includerea
prevenirii dezastrelor pe agenda politică. Trebuie să fim pregătiți în astfel de cazuri cu
un dosar cu informații obiective (fapte și cifre) privind riscurile și o imagine de ansamblu
clară a diferitelor opinii profesionale.
Este bine să vă gândiți în avans la un orator public. De exemplu când fac lobby
în fața consiliului municipal /Guvernul/ pentru măsuri specifice de reducere a
dezastrelor, primarul sau guvernatorul regional/prefectul pot acționa ca vorbitor public
în numele rețelei de parteneri.
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Promovarea conștientizării riscurilor;
Sprijinul pentru reducerea dezastrelor începe cu o conștientizare a naturii și
domeniului lor de aplicare. Pledoaria ar trebui să includă, de asemenea, măsuri pentru
a asigura conștientizarea riscului, atât pentru publicul larg, cât și pentru părțile
interesate cheie și actorii politici din procesul decizional. Acest lucru dovedește
importanța unei examinări atente a pledoarie pe tot parcursul procesului, nu doar în
stadiul de „ Evaluare a riscurilor„. Implicarea părților interesate și a publicului larg în
evaluarea riscurilor le sporește înțelegerea și sprijinul.
 Pledoarie pentru parteneriat public-privat;
Este necesar un parteneriat public-privat strâns pentru aproape toate planurile
de atenuare a dezastrelor. Procesele de pledoarie ar trebui să includă activități pentru
a îmbunătăți înțelegerea necesității și a dorinței ulterioare de a coopera.
 Străduință să se influențeze paradigmele politice;
Pledoaria pentru a atenua riscurile trebuie să aibă un scop mai mare decât
obiectivele unui plan de prevenire a dezastrelor.
După cum s-a menționat deja, protecția /siguranța este importantă să devină
unul dintre factorii dezvoltării teritoriale și economice în ansamblu. Asta înseamnă o
schimbare a paradigmei politice în așa fel încât să se ia în considerare includerea
timpurie a siguranței în procesele spațiale ca un beneficiu, A NU ca o cheltuială.
Prevenirea dezastrelor ar putea fi, de asemenea, necesară acordarea unei atenții mai
mari decât gestionarea dezastrelor.
 Pledoaria pentru legislația națională și europeană trebuie să fie
eficientă;
În multe țări, atenuarea dezastrelor nu este încă reglementată în legislația de
dezvoltare teritorială. Dacă se poate realiza acest lucru, efectul va fi o susținere mult
mai mare pentru implementarea unui plan de gestionare a riscurilor.
Este paradoxal că legislația complexă existentă în Bulgaria și România uneori
îngreunează o bună cooperare. Desigur, regulile oficiale de siguranță sunt respectate
dacă monitorizarea și implementarea strategiei sunt organizate corespunzător (Vezi mai
jos), dar în timp ce regulile de protecție /Siguranță/ vizează determinarea nivelului
minim de protecție /Siguranță/, acestea ar putea Involuntar să atingă minimul,
maximul. La urma urmei, de ce ar trebui avute în vedere măsuri suplimentare dacă sunt
îndeplinite toate cerințele formale? Problema este că apar, în multe cazuri,
principalele oportunități de reducere a riscurilor în afara obligațiilor legale oficiale.
Prin urmare, principalul scop al lobby-ului în legislația națională și europeană ar
trebui să fie pentru a asigura includerea problemelor legate de protecție /Siguranță/,
în procesele de dezvoltare teritorială.
 Formarea alianțelor;
Coaliția puternică din diferiți parteneri pentru orice fel de strategii de lobby
și pledoarie crește șansele de succes. Suntem mai puternici împreună! Prin tradiție
autoritățile locale și regionale lucrează împreună pentru a influența politicile
naționale de prevenire a dezastrelor. Cu toate acestea, eficiența poate fi sporită
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dacă sunt implementate parteneriate public-private în aceste tipuri de pledoarie. Se
pot forma alianțe cu agenții de dezvoltare sau întreprinderi care se alătură
obiectivul public de reducere a riscurilor, sau cu universități și oameni de știință
care oferă informații obiective despre riscuri și măsurile de prevenire a acestora.
Cetățenii care sunt preocupați de siguranța fizică în mediul lor pot fi, de asemenea, un
partener puternic în coaliție.
 Împuternicirea altor oameni;
De multe ori nu este nevoie să te implici personal într-o dezbatere publică ca
specialist în apărare /Siguranță/. Împuternicirea poate fi mult mai eficientă, ajutândui pe ceilalți să influențeze politica oferind informațiile obiective necesare, conectânduse cu părțile interesate relevante, ajutând la găsirea unor obiective comune în
terminologia pe care decidenții o înțeleg.
 Să se ia în considerare cum să se facă din ecologie un partener ”natural”
de siguranță
Atât pentru protecție /Siguranță/, cât și pentru ecologie cel mai important
interes conflictual este câștigul economic și comercial. Cu toate acestea, ecologia se
poate opune proceselor de prevenire a riscurilor atunci când există interese conflictuale
legate de protecţie /Siguranță/, nu sunt transparente. Acestea sunt în mare parte
cazuri de dezastre naturale precum incendii de pădure și inundații, pentru care unele
măsuri de atenuare pot contrazice (cele tradiţionale) metodele de protecție a
mediului. În plus, în zonele în care riscurile vizează ariile protejate și conștientizarea
generală a riscului asupra mediului nu este optimă, poate duce la pregătirea dificilă
în caz de dezastre. Este necesar ca acest lucru să se evite deoarece ecologia posedă
o mare forță de lobby cu un sprijin larg public. Pentru a întări legătura dintre cele
două sfere, formarea coaliții între organizațiile de siguranță și de mediu. La nivel
local, acest lucru se poate face pentru riscuri specifice. Pe la nivel național și
internațional, încălzirea globală poate fi un motiv pentru coaliții, deoarece crește
serios probabilitatea și impactul dezastrelor.
2.3.3. Participarea publicului
Concluzia generală a partenerilor proiectului este că Înainte de a planifica
măsuri de atenuare a dezastrelor, procesul de evaluare a posibilităților, trebuie să ia
în considerare nu numai factorii fizici și de mediu, ci și aspectele sociale legate de
acceptabilitatea deciziilor finale. Cu alte cuvinte, trebuie să se acorde atenție la
opinia publică și să se compare cu evaluările experte a politicilor de siguranță. Din
acest motiv, participarea publicului este o condiție prealabilă necesară în procesul de
prevenire a riscurilor, clasificarea zonelor potențiale cu risc de dezastre naturale și
accidente industriale și previziunea consecințelor.
Participarea publicului este importantă din mai multe motive.
În primul rând, este un instrument important pentru conștientizarea riscurilor.
Participând la discuții de prevenire a riscurilor, oamenii învață despre riscurile fizice
existente în mod obiectiv.
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Mai mult, participarea la dezvoltarea unei strategii de gestionare a riscurilor este
un punct de plecare necesar pentru implementarea măsurilor de siguranță de către
oamenii înșiși. Combinarea participării publicului cu instruirea în domeniul riscurilor
ajută la informarea cetățenilor despre cum pot preveni accidentele, cum să acționeze
în caz de accident (reziliență și încredere) și cum să accelerați recuperarea ulterioară.
Organizată corect, participarea publicului poate îmbunătăți percepția măsurilor și
dorința de incluziune publică.
Există multe modalități diferite de a organiza participarea civică. În majoritatea
țărilor, acesta este parțial reglementat de legislația națională, cum ar fi obligarea
autorităților locale să informeze și/sau să implice cetățenii în anumite faze ale
implementării politicii. Cu toate acestea, se recomandă să depășească aceste cerințe
formale și să identifice modalitățile de participare care sunt adecvate specificului unui
anumit risc și grupurilor țintă.
Distingeți grupurile țintă atunci când vă evaluați rețeaua;
Evaluarea rețelei ar trebui să ia în considerare publicul diferit (interesat) grupuri:
 Cine trăiește în raza unui anumit risc?
 Cine are un interes comercial, cum ar fi turismul, afacerile, agricultura?
 Care sunt părțile interesate locale care s-au dovedit semnificative în
trecut?
 Organizați participarea la fiecare etapă a procesului de atenuare a
dezastrelor.
Este esențial ca de la început să implice oameni. Este necesar să le spunem că
municipalitatea /Guvernul/ va începe să se gândească la riscuri. Ar fi bine să-i implicăm
în evaluarea riscurilor și să le oferim posibilitatea de a oferi informații locale (istorice)
din propria experiență anterioară, să li se permită să asiste la stabilirea criteriilor de
evaluare a riscurilor, clasificarea zonelor potențiale cu risc de dezastre naturale și
accidente industriale și previziunea consecințelor. Să existe transparență în stabilirea
obiectivelor politice și, mai ales, să li se permită să participe la dezvoltarea unei
strategii de atenuare a dezastrelor și să găsească situații în care beneficiază atât
securitatea, cât și interesele locale.
 Să se ia în considerare confidențialitatea informațiilor;
În procesul de atenuare a efectelor riscurilor, pot apărea informații
confidențiale, cum ar fi evaluarea riscurilor legate de securitate, terorism sau industrii
specifice. Cerințe formale sunt diferite în diferite țări ale UE, dar este întotdeauna
recomandabil să luați în considerare în avans ce informații puteți sau nu să divulgați.
 Să se aleagă diferite instrumente și să se arate flexibilitate;
Concluziile evaluării rețelei pot duce, de exemplu, la crearea unuia sau mai
multor „focus grupuri” care să monitorizeze întregul proces de atenuare și să ofere o
evaluare aprofundată a opiniei publice privind măsurile de risc și protecție
/Siguranță/. Alte oportunități de participare a publicului sunt discuții publice,
informații și campanii educaționale. Sunt necesare abordări diferite pentru diferite
grupuri țintă. Fii flexibil și schimbă tactica dacă este necesar.
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 Utilizați linkurile către grupurile țintă;
În general, autoritățile local, „statul” nu este întotdeauna cel mai bine primit
expeditor de mesaje. Oamenii aleg singuri cine este cea mai mare autoritate. Trebuie
să luați în considerare cine ar putea fi cea mai influentă legătură cu diferite grupuri
țintă, cum ar fi liderii de opinie locali, actorii cheie din societate, preoții sau șeful dvs.
Este necesar să se adreseze grupurilor țintă „pe teritoriul lor” și în „propria lor limbă”.
2.3.4. Monitorizare și implementare
Planul de atenuare a dezastrelor poate fi eficient numai dacă măsurile de
clasificare a zonelor potențiale de risc de dezastre naturale și accidente industriale și
de previzionare a consecințelor sunt puse în aplicare în mod corespunzător.
În acest scop, este necesară o monitorizare continuă. Atunci când monitorizarea
relevă deficiențe în implementare, implementarea obligațiilor legale și a acordurilor
formale este adesea pasul următor.
Potrivit partenerilor proiectului pentru monitorizarea și implementarea
corespunzătoare este necesar să se întoarcă atenție la următoarele lucruri:
 Schimbarea preferințelor politice;
Reprezentanții instituțiilor publice și ale partidelor politice dețin adesea funcții
numai pentru patru-cinci ani. Cu toate acestea, politicile de gestionare a dezastrelor
sunt mult pe termen mai lung. Aceasta înseamnă că în timpul procesului de
implementare a măsurilor coalițiile politice se pot schimba precum și preferințele
politice pentru prevenirea dezastrelor. Una dintre sarcinile funcționarilor publici și ale
experților tehnici este monitorizarea impactului noilor agende politice pe planurile
existente. În unele cazuri, implementarea unei strategii poate fi oprită, dar de cele
mai multe ori modificările măsurilor de atenuare a dezastrelor rămân ascunse. Este
important să semnalăm cazurile în care neimplementarea unei măsuri ar putea duce la
eșecul complet al strategiei de dezastru.
Există întotdeauna un risc după implementarea celor mai vizibile măsuri, cele pe
termen lung și mai puțin vizibile să fie neglijate in viitor.
 Monitorizarea și evaluarea rețelei;
După cum s-a menționat deja, procesul de prevenire a dezastrelor implică
diferite instituții cu responsabilități diferite. De asemenea, implementarea măsurilor
necesită o bună cooperare, uneori chiar și cu participarea entităților private. Într-o
astfel de rețea este important să se ajungă la un acord preliminar privind monitorizarea
și evaluarea.
Ce autoritate publică își va exercita drepturile oficiale și care anume? Acceptă
toți partenerii un rol de lider în monitorizare (și implementarea potențială a măsurilor)
pentru a avea, de exemplu, municipalitatea sau districtul, județul, provincia?
Instrumente judiciare oficiale;
Organele executive centrale și locale și administrațiile acestora au mijloace
juridice diferite pentru monitorizare și executare. În caz de neglijență penală, se poate
aplica codul penal. În alte cazuri, instituțiile publice pot aplica măsurile prin directive
sau instrucțiuni formale și chiar pot amenda, de exemplu, companiile de construcții.
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În cazul cooperării interguvernamentale, aceasta poate fi uneori mai dificilă.
 Măsuri de atenuare a dezastrelor implementate de cetățeni;
Adesea, strategiile de atenuare a dezastrelor implică o anumită formă de acțiune
întreprinsă chiar de cetățeni.
De exemplu, locuitorii ar putea contribui la prevenirea incendiilor de pădure prin
nedepozitarea materialelor combustibile în incintele lor sau în condiții meteorologice
extreme să se implice în furnizarea de urgență a apei și a alimentelor din casele private.
Implementarea acestor tipuri de măsuri necesită o atenție specială din partea
guvernului. În astfel de cazuri, este adesea mai dificil pentru administrațiile publice să
utilizeze ordinele oficiale. Investiții în conștientizarea riscurilor și instrucțiuni specifice
despre cum să acționezi (preventiv, în așteptare sau în timpul incidentului propriu-zis)
poate fi mai eficientă.
 Monitorizarea riscurilor;
Scopul planului de prevenire a dezastrelor este reducerea riscurilor. Prin urmare,
odată ce măsurile de reducere a riscurilor au fost puse în aplicare, trebuie efectuată o
nouă evaluare a riscurilor pentru a examina implicațiile politicilor. Pentru a stabili dacă
clasificarea zonelor potențiale cu pericol de dezastre naturale și accidente industriale
a fost corectă și dacă consecințele au fost prezise cu succes.
Când avem prezentă abordarea multi-risc acest lucru poate duce la o nouă
ierarhizare a diferitelor riscuri, ceea ce înseamnă că o atenție sporită va fi acordată
unui alt tip de risc în viitor. Când avem o abordare de risc unic, noua evaluare a
riscurilor poate duce la noi măsuri de prevenire în alte domenii. În orice caz, este
important să se prezinte impactul real al politicilor de atenuare a dezastrelor
folosind o nouă evaluare a riscurilor și, dacă este posibil, noua ”diagramă a riscurilor”,
care reflectă reducerea realizată. Cu alte cuvinte, este nevoie de feedback pentru
evaluarea riscului. La urma urmei, este perfect logic ca consilierii municipali,
politicienii și persoanele de decizie să primească o imagine reală a rezultatelor
efective ale politicilor alese.
2.3.5. Evaluarea proceselor de reducere a riscurilor
Ultima parte a fiecărei politici este feedbackul și referința la începutul unui nou
proces. Planificarea măsurilor de atenuare a riscurilor, clasificarea zonelor potențiale
cu risc de dezastre naturale și accidente industriale și prognozarea consecințelor este
un proces amplu care include o rețea de diferiți parteneri și diferite expertize. Desigur,
se vor realiza multe în timpul acestui proces concluzii a fi util pentru planuri de viitor.
Evaluarea generală a întregului proces oferă un final profesional care poate
spori dorința de colaborare viitoare cu partenerii de gestionare a riscurilor.
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Capitolul 3: Măsuri de prevenire sau reducere a riscului de incendii și inundații și
alte calamități naturale în zona de frontieră și pentru populația din așezări. Măsuri
de restaurare și / sau construcție de instalații, furnizarea de echipamente tehnice
adecvate. Evaluarea stării sistemelor existente de protecție, detectare și avertizare
timpurie și divulgare a instituțiilor responsabile și a populației. Necesitatea unei
formări suplimentare a instituțiilor de control, a structurilor de răspuns la criză, a
partenerilor cheie și a publicului larg. Planificarea celei mai eficiente utilizări a
resurselor disponibile și identificarea surselor de finanțare suplimentară.
Management de urgențe cauzate de incendii, inundații, furtuni de zăpadă,
cutremure și alte calamități naturale, precum și accidente industriale, incl.
scurgeri de radiații, reprezintă activitate de interes național, luând în considerare
frecvența apariției și amploarea efectelor acestor tipuri de risc.
Principiile managementului de urgență sunt:
 prognoză și prevenire;
 prioritizarea protecției și salvării vieților umane;
 respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;
 asumarea responsabilității pentru gestionarea situațiilor de urgență de către
organele administrației de stat;
 transparența activităților de gestionare a situațiilor de urgență pentru a nu
agrava efectele produse;
 continuitatea și gradualitatea activităților de gestionare a situațiilor de
urgență, de la nivelul organismelor locale ale administrației publice la nivelul
organismelor centrale ale administrației publice, în funcție de mărimea și intensitatea
acestora;
 eficiența, cooperarea activă și subordonarea ierarhică a componentelor
sistemului național.
Managementul de urgență se realizează prin:
 măsuri de prevenire și pregătire pentru intervenții;
 măsuri operaționale urgente de intervenție după provocarea fenomenelor
periculoase cu consecințe grave;
 măsuri suplimentare de intervenție pentru recuperare și reabilitare.
Prin gestionarea situațiilor de urgență, cauzate de inundații, incendii, troiane
de zăpadă, se înțelege, desigur, identificarea și monitorizarea, notificarea părților
interesate, avertizarea populației, evacuarea, dacă este necesar, evaluarea,
limitarea, eliminarea sau contracararea factorilor de risc.
Măsuri de limitare, eliminare sau contracarare a impactului tipurilor de riscuri
sunt obligația organismelor centrale și locale ale administrației publice cu
competențe în acest domeniu și a tuturor persoanelor juridice și fizice, cu excepția
persoanelor cu dezabilități, a persoanelor în vârstă, a copiilor și a altor categorii
defavorizate.
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Protecția populației, a bunurilor materiale și a valorilor culturale se realizează
printr-un set de activități, inclusiv: notificare, avertizare, alarmă și alarmă prealabilă,
adăpost, evacuare și alte măsuri tehnice și organizatorice specifice.
3.1. Măsuri de prevenire / reducere a riscurilor din cauza incendiilor și
inundațiilor și a altor dezastre naturale din zona de frontieră
Nevoia de planificarea durabilă a riscurilor strategice, ca unul dintre cele
mai importante elemente ale pregătire este din ce în ce mai conștientizată în UE.
Eforturile guvernelor, regiunilor și municipalităților din multe state membre vizează o
mai bună utilizare a planurilor de reducere structurală /atenuare/ a riscului pentru
nevoile politicii teritoriale și ale politicii de dezvoltare economică.
În principiu, guvernele iau în considerare modul în care conceptul de securitate
„multi-stratificat” poate contribui la coordonarea acțiunilor de reducere a
riscurilor, pe de o parte, cu gestionarea crizelor, pe de altă parte ? Dar cum se pot
face toate acestea în practică? Care sunt lucrurile care ar trebui și nu ar trebui făcute?
Această strategie oferă, de asemenea, o imagine de ansamblu asupra experienței
„reducerii riscului prin reducerea probabilității și/sau impactului pericolului și/sau
vulnerabilității populației și a societății în ansamblu”. Trebuie remarcat faptul că în
experiența practică a partenerilor nu se face nicio distincție clară între gestionarea
riscurilor și gestionarea crizelor.
De exemplu, măsuri spațiale, care vizează atât reducerea riscului, cât și
îmbunătățirea pregătirii efective pentru incidentele, sau chiar o recuperare mai bună
după aceea.
Trei tipuri de Managementul al riscurilor și de siguranță față de dezastrele
naturale se pot distinge prin experiența practică a partenerilor:
 managementul riscului care vizează reducerea riscului;
 gestionarea crizelor care vizează depășirea consecințelor unui incident real
(risc materializat );
 și managementul reconstrucției care vizează readucerea societății într-un
stil de viață normal de dinainte de dezastru.
Pe de altă parte, se pot distinge și patru faze:
 faza înainte de apariția riscului;
 o fază în care riscul există, dar nu se concretizează;
 faza incidentului;
 și faza de recuperare.
Cele trei tipuri de management al riscului și siguranței nu corespund strict cu
fazele, ci trec treptat de la fază la fază.
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Faza dinaintea
apariției riscului

Pro-activitatea

Faza riscului

Faza incidentului

Lucrări de recuperare

Prevenția

Gestionarea riscului

Faza de recuperare

Pregătire

Gestionarea crizei

Gestionarea recuperării

În fază înainte de a se produce riscul, numită și proactivă, este vorba de cea
mai înaltă formă de gestionare a riscurilor: PREVENIRE într-o situație dată ca să nu
devină un risc.
Este cea mai de bază formă de planificare a acțiunii: imediat de îndată ce
apare riscul, atenția se concentrează asupra măsurilor de prevenire, pentru a
reduce probabilitatea, impactul potențial al unui dezastru și vulnerabilitatea (expunere
și vulnerabilitate ) a „elementelor” de risc pentru acest efect.
În același timp, în această fază a riscului, partenerii publici și privați responsabili,
serviciile de răspuns rapid, precum serviciile de urgență, se pregătesc pentru dezastru.
Pregătirea, desigur, include planificarea dezastrelor, exerciții și antrenament dar,
după cum s-a arătat deja, poate include, de asemenea, măsuri de amenajare a
teritoriului și de amenajare a teritoriului.
Exemple pentru asta sunt căi de acces la ambulanțe, alimentarea cu apă a
pompierilor și degajarea zonelor pentru operațiuni de dezastru.
În plus, în faza de risc se poate începe cu gestionarea recuperării, prin
pregătirea măsurilor care facilitează recuperarea.
Exemple pentru asta sunt planuri de recuperare și contracte cu parteneri privați
pentru restabilirea utilităților.
De asemenea, pot fi luate măsuri structurale și chiar de redresare teritorială. De
exemplu, se poate construi o secțiune de drum suplimentară /autostrada/ pentru
cazurile în care artera principala este blocată de o alunecare de teren sau o inundație,
sau o rezervă dintr-o producție dată poate fi pregătită cu o locație separată într-o
fabrică industrială. Un alt exemplu este plantarea copacilor care se recuperează rapid
după un incendiu de pădure. Cu toate acestea, în practică experiența arată că astfel de
măsuri nu sunt o prioritate pentru factorii de decizie, deoarece toată atenția se
concentrează pe reducerea riscurilor și pregătirea pentru dezastre.
În faza dezastrului pregătirea devine o promptitudine reală sau ajutor în caz
de dezastru. În această fază, este stabilit începutul recuperării. Multe dintre acțiunile
serviciilor de urgență pot fi caracterizate mai degrabă ca recuperare decât ca pregătire
efectivă. Odată cu trecerea timpului, prioritățile s-au schimbat din ce în ce mai mult
de la răspuns la recuperare, până când în cele din urmă s-a încheiat și a urmat faza
reală a dezastrului - faza de recuperare.
Pe parcursul fazei de recuperare apare o nouă situație. Recuperarea poate
permite reevaluarea riscurilor. În majoritatea cazurilor, apariția unei crize sau a unui
dezastru atrage atenția publică și politică asupra riscurilor. Această nouă conștientizare
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a riscului poate reduce considerabil acceptarea acestuia, ducând la diferite tipuri de
strategii de atenuare. Prin urmare, ciclul este închis: de la faza de recuperare se trece
înapoi la faza care precede riscul.
3.1.1. Diferențe în procesele de planificare
Pe parcursul proiectului s-a constatat că, în practică, majoritatea proceselor
pentru a reduce consecințele de la dezastre nu se întâmplă ca „la carte”. Există un
număr foarte mic de cazuri în care autoritățile responsabile au decis în mod deliberat
să înceapă un proces cuprinzător de atenuare, precum și să urmeze un proces complet
și rațional de planificare. Dacă acest lucru s-a întâmplat, se bazează în principal pe o
dispoziție guvernamentală, care arată că autoritățile regionale și locale sunt obligate
să elaboreze planuri pentru un anumit tip de risc. În aceste cazuri, guvernul este cel
care stabilește, de asemenea, principiile generale și, uneori, chiar oferă resurse
financiare pentru riscul specific.
Cu toate acestea, în perspectiva mai largă a diferitelor abordări de planificare,
cazurile în care se ia o decizie conștientă de a iniția un proces cuprinzător de atenuare
sunt limitate. În majoritatea cazurilor, atenuarea efectelor riscului nu este obiectivul
principal. Siguranța este adesea doar unul dintre interesele vitale de luat în considerare,
alături de interese precum economia și ecologia. Rezultatul discuțiilor partenerilor este
tipologia patru tipuri de procesele de planificare a dezastrelor care rezultă din două
trăsături distinctive ale cauzei principale sau motivației procesului.
Primul se face distincția între situațiile de risc existente și cele noi.
Al doilea diferența este între procesele care se concentrează în principal pe
sursele de risc în sine (pericole) și cei care vizează elementele expuse riscului
(vulnerabilități ).
În schema (de mai jos), aceste două dimensiuni sunt comparate, ceea ce duce la
tipologia patru tipuri de planuri pentru a atenua riscurile.

Paragraf cu măsuri de ameliorare din
plan pentru situații noi

Situație
nouă

riscurilor

planul pentru dezvoltatea teritorială

Vulnerabilități

Pericole

Plan pentru ameliorarea

Paragraf cu măsuri de ameliorare din

Situații
prezente
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Paragraf cu măsuri de ameliorare a

planului de dezvoltare teitorială

3.1.2. Atenuarea noilor pericole
Primul tip de plan se referă la noi (sau îmbunătățitе) pericole. În cazurile de
riscuri provocate de om, aceasta se referă în principal la crearea de noi industrii și de
noi infrastructuri (pentru transportul substanțelor periculoase). Aceste tipuri de riscuri
sunt reglementate de multe forme legislative, cum ar fi liniile directoare SEVESO-II
(96/82 / CE) 1 care necesită politici de evaluare a riscurilor, de evaluare a mediului și
de prevenire a riscurilor. În aceste cazuri, procesul de atenuare vizează evaluarea
transparentă a beneficiilor economice planificate ale activităților propuse în comparație
cu ( potenţial) costurile reducerii riscului și a daunelor efective cauzate de accidente.
În general, măsurile de atenuare planificate pot fi un capitol sau un paragraf din planul
general de dezvoltare, dar în funcție de obligațiile legale, poate fi necesar un plan de
gestionare a dezastrelor autonom (și pregătirea pentru dezastre). În cazul unui risc nou
sau crescut de dezastru natural, există mai puține motive formale sau legale pentru
întocmirea unui plan de atenuare sau a unui paragraf. Este necesară o abordare solidă
de identificare a riscurilor pentru a oferi avertizare timpurie asupra riscurilor naturale
noi sau crescute și pentru a recunoaște necesitatea unui plan concret de atenuare.
Exemple în acest sens sunt planurile de atenuare a efectelor încălzirii globale.
3.1.3. Atenuarea în dezvoltarea teritorială
Al doilea tip procesele de atenuare sunt atunci când există o nouă dezvoltare,
dar nu a unor noi pericole, ci a unor noi vulnerabilități. Aceasta include dezvoltarea de
noi proiecte de locuințe, noi „site-uri vulnerabile” (precum spitale, școli) și noi
infrastructuri de servicii publice (precum benzinăriile sau stațiile de pompare), care ar
putea intra în sfera riscurilor provocate de om sau a riscurilor naturale. Aceste
modificări nu sunt motivate în principal de reducerea riscului, ci în principal de câștiguri
economice. Legislația care reglementează procesul de dezvoltare se aplică și acestor
cazuri. Cu toate acestea, din experiența practică, legislația de amenajare a teritoriului
în statele membre ale UE nu este întotdeauna suficientă, ținând seama de aspecte ale
reducerii riscurilor de siguranță fizică. Siguranța la foc a clădirilor individuale este
foarte reglementată, dar nu există o viziune teritorială generală pentru toate riscurile
de siguranță. Din punct de vedere al planificării riscurilor, cea mai importantă sarcină
pentru acest tip de dezvoltare este de a acorda atenție riscurilor în primele etape ale
proiectării, precum și de a include în planul de dezvoltare un paragraf pentru atenuarea
dezastrelor.
3.1.4. Atenuarea pericolelor existente
Al treilea tip de procese de planificare a dezastrelor îndeplinește cel mai bine
definiția „ca la carte”. Acestea sunt considerate din perspectiva pericolelor existente.
Pe baza unei evaluări complete a riscurilor, se pot extrage informații detaliate
privind localizarea pericolelor care pot fi atenuate. Un plan poate fi dezvoltat pentru
acestea, incluzând toate măsurile din perspectiva „siguranței pe mai multe straturi”.
Acest tip de proces fundamental de atenuare este foarte limitat.
Rar se poate întâlni o abordare multi-risc teritorială a planificării măsurilor
de atenuare, începând cu o evaluare a tuturor tipurilor de risc. Mai mult, exemplele
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planurilor întregi (pentru un singur risc ) arată că cea mai mare atenție este acordată
măsurilor nestructurale și ajutorului în caz de dezastre. Motivul pentru aceasta este
logic: măsurile structurale și teritoriale sunt foarte scumpe și sunt aplicate acolo unde
sunt alte (economice) interese în dezvoltarea teritorială.
3.1.5. Atenuarea restructurării
Al patrulea tip de atenuare este luată în considerare din perspectiva
vulnerabilităților existente. Acestea sunt cazurile în care municipalitățile decid să
restructureze/reamenajeze, să re-planifice/o zonă existentă. Ca și în cazul noii
(teritorială) dezvoltării acestui tip de cazuri, în general, dar nu în principal, este
motivată de reducerea riscurilor. Cu toate acestea, factorii de decizie pot lua în
considerare măsurile de siguranță, deoarece situațiile de risc existente sunt adesea deja
identificate și discutate. În aceste cazuri, scopul poate fi acoperirea intereselor de
siguranță într-un plan cuprinzător de restructurare.
Discutând conceptele anterioare și schimbul de experiență practică și bune
practici împreună cu partenerii de proiect, am ajuns la următoarele CONCLUZII
GENERALE despre procesele de atenuare:
 Integrează interesele de siguranță cu alte procese ;
Principala și cea mai importantă concluzie pentru parteneri este: să încerce să
integreze interesele managementului riscurilor și siguranței în diferite planuri la
diferite niveluri ale planificării dezvoltării.
Cele mai multe oportunități pentru acest lucru apar în dezvoltarea motivată de
interese economice. Numărul real de planuri cuprinzătoare de protecție împotriva
dezastrelor / Siguranță / este foarte mic.
 Crearea de rețele;
Rezultă direct din concluziile anterioare că trebuie acordată atenție construirii
unei rețele bune de structuri de comunicare și management. Interacțiunea părților
interesate este vitală, deoarece este important să știm exact ce și cum ar trebui să facă
fiecare partener. Multe opțiuni de atenuare sunt dictate de alte (economice) interesele,
este important să se ajute organizațiile publice și private să înțeleagă interesele legate
de gestionarea riscurilor și siguranță.
În timpul lucrării la proiect, a fost discutat subiectul rețelelor, al finanțării mixte
și al utilizării Strategiei de combatere a dezastrelor naturale și a rezultatelor
accidentelor industriale în regiunea transfrontalieră și/sau a fost elaborat un plan
specific pentru atenuarea impactului acestora a luat în considerare următoarele
aspecte:
Atenuare sau siguranță pe mai multe straturi?
Atenuarea este doar un aspect al managementului riscului. În abordarea
siguranței la mai multe straturi, aspecte importante precum disponibilitate și
recuperare, poate fi, de asemenea, luat în considerare. Măsurile de amenajare a
teritoriului privind riscurile pot să nu se limiteze la atenuare – când este vorba de
planificarea spațială poate lua în considerare, de asemenea, măsuri de îmbunătățire a
pregătirii pentru dezastre, cum ar fi de exemplu furnizarea adecvată a unor căi de
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evacuare, alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, drumuri și zone pentru
îngrijiri de urgență etc.
 Pentru un risc sau mai multe / mai multe / riscuri?
Majoritatea planurilor de atenuare a dezastrelor au pregătit DOAR un singur risc
(de exemplu inundații ) și chiar pentru o singură locație de risc (de exemplu un anumit
site industrial). Uneori, însă, planurile abordează mai multe riscuri și chiar întregul set
de riscuri într-o abordare cu mai multe riscuri. În acest sens, este corect să ne gândim
ce anume se dorește.
 Domeniul de aplicare geografică
Diferite riscuri au domeniu de aplicare diferit.
Riscurile de inundații de exemplu, sunt concentrate în jurul bazinelor
hidrografice, alunecări de teren apar mai mult în zonele montane și incendii
forestiere - numai în păduri. Pe de altă parte, unele riscuri nu sunt limitate, cum ar fi
pandemia de gripa sau distribuirea de praf radioactiv.
În orice caz, majoritatea riscurilor nu sunt limitate automat de granițele
artificiale ale unei municipalități, raioane, regiuni sau chiar țări. Aceasta înseamnă că
măsurile de atenuare a riscurilor diferite au adesea un domeniu geografic diferit. Prin
urmare, planurile de atenuare pot diferi între ele.
Este mult mai logic pentru riscurile de inundații, planul să fie conform direcției
bazinului decât la nivel municipal. Este bine să luați în considerare cu atenție care este
scala adecvată pentru plan și interacțiunea cu care ar trebui căutați și implementați
partenerii.
 Planificare comună sau divizată?
Planurile sunt deseori elaborate în parteneriat între mai multe site-uri,
municipalități, districte și țări. Cu toate acestea, în unele cazuri, partenerii preferă să
facă planul său și chiar refuză să coopereze cu alți parteneri și chiar cu autoritățile
principale.
Uneori împărțirea muncii în faze poate fi utilă ca de exemplu crearea plan
general cu scopuri comune care va fi implementat prin mai multe (parțiale) planuri
ale partenerilor interesați. Acest lucru ar ajuta la implementarea planului general,
deoarece fiecare partener va lua măsurile necesare în conformitate cu propriile sale
(propriu) planuri, care este o opțiune adecvată și cazul nostru specific.
 Partener principal?
Diferite (unități guvernamentale, teritoriale) organizațiile sunt lider în diferite
tipuri de dezastre. Majoritatea nivelurilor primare ale administrației (municipii,
comune, districte, județe, regiuni) conduc, dar uneori organizațiile, cum ar fi
exploatațiile forestiere sau de apă, gestionează procesele de atenuare a riscurilor. Ca
urmare, pot exista diferite planuri de atenuare pentru diferite organizații, dar pentru
același risc și, prin urmare, un alt partener principal.
3.1.6. Startul procesul de atenuare
În multe cazuri, procesele de atenuare nu au un punct de plecare clar definit.
După cum s-a explicat anterior, multe dintre procesele cu consecințe de risc și
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posibilitățile de atenuare a acestora sunt declanșate de alte interese decât siguranța
fizică. Atunci când încercăm să integrăm atenuarea în dezvoltarea economică și în
planificarea spațiului, cea mai importantă sarcină este să avertizăm din timp
inițiativele. În mod ideal, în faza inițială de identificare a ideilor și conceptelor pentru
un nou plan de dezvoltare, specialiști în protecţie / Siguranță / sunt invitați automat
să participe.
În mod ideal, orice proces de atenuare ar trebui să înceapă cu o definiție
transparentă a problemei și o descriere a obiectivelor generale și specifice.
 Ce vor să realizeze instituțiile responsabile?
 Care sunt ordinele lor către autoritățile în cauză?
 Care este scopul și bugetul organizației?
Evaluarea riscurilor: acest prim pas al procesului de atenuare este extrem de
important. Desigur, numai atunci când există o idee bună despre riscuri se pot face
următorii pași în procesul de atenuare - acestea au fost deja prezentate pentru fiecare
dintre cele trei faze ale evaluării riscurilor:
 identificarea riscului;
 Analiza riscului
 și evaluarea riscurilor.
Evaluarea riscului ca ultim pas implică compararea rezultatelor analizei riscurilor
cu criteriile politice și societale pentru a determina dacă gradul de risc este acceptabil
și tolerabil.
Prin urmare, rezultatul evaluării riscurilor nu este doar o perspectivă asupra
riscurilor actuale și viitoare ale unui anumit teritoriu, ci și o prioritate politică a
riscurilor: care dintre riscuri necesită planificarea măsurilor de prevenire și protecție?
În contextul proiectului, obiectivul este definit ca (politic) o decizie privind o
politică specifică de atenuare a riscurilor (de asemenea, pregătirea pentru dezastre) în
termeni de rezultat dorit și măsurabil pentru societate.
Obiectivele ar trebui să fie:
 Specifice: se referă la un risc prioritar specific;
 Măsurabile: rezultatele pentru societate pot fi măsurate, de exemplu: cu
ce procent a scăzut riscul.
 Acceptabile: obiectivele trebuie să fie acceptabile pentru factorii de
decizie și părțile interesate.
 Realiste: obiectivele trebuie să fie realizabile în realitate.
 Cu termen în timp: obiectivele sunt stabilite pentru o anumită perioadă de
timp.
Acest tip de obiective politic sunt considerate un reper necesar pentru
identificarea și analiza ulterioară (de costuri și beneficii) a măsurilor de atenuare a
riscurilor, care vor forma în cele din urmă un plan specific de atenuare. Fără a înțelege
obiectivele politicii, există un risc serios ca evaluarea tehnică ulterioară a măsurilor de
atenuare să conducă la politici greșite.
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De exemplu, în cazul siguranței tunelurilor, experții pot face cercetări pentru
salvarea vieții, în timp ce pentru politicieni, cel mai important lucru poate fi protecția
împotriva prăbușirii tunelului, deoarece acest lucru ar provoca daune grave
transporturilor și industriei, precum și economiei naționale. Fără consultarea prealabilă
cu politicienii, cercetarea tehnică și expertiza pot fi redundante.
Pe de altă parte, așteptările după astfel de consultări politice în acest scop nu ar
trebui să fie prea mari: fără a cunoaște consecințele financiare ale Strategiei finale de
reducere a riscurilor, nu se știe dacă obiectivele politice alese vor rămâne până la
sfârșitul procesului de atenuare a riscurilor.
Preferințele se pot modifica dacă finanțarea pentru obiective se dovedește a fi
mare. Mai mult, înainte de evaluarea măsurilor de atenuare, nu se știe cu certitudine
ce tip de măsuri vor fi cele mai rentabile. Prin urmare, stabilirea obiectivelor nu ar
trebui să limiteze foarte mult studiul tehnic ulterior. Ar trebui să fie posibilă evaluarea
altor măsuri de atenuare a riscurilor care nu sunt direct vizate, întrucât acestea ar putea
fi mai preferate la urma urmei. Din acest motiv, stabilirea obiectivelor trebuie limitată
la efectul dorit asupra societății și nu trebuie să includă măsuri specifice.
Exemple de astfel de obiective sunt:
 „Vrem să reducem probabilitatea inundațiilor catastrofale în regiunea
noastră de la o dată la 100 de ani la o dată la 1.000 de ani”;
 „Nu dorim noi vulnerabilități în zonele cu risc ridicat de alunecări de teren”;
 ”Vrem să ne asigurăm că noile planuri de dezvoltare nu pun în pericol
valoarea de mediu a programului Natura 2000”;
 „Vrem să reducem numărul de incendii forestiere cu 30%”;
 „Dorim ca cetățenilor să li se ofere apă potabilă timp de 24 de ore în cazul
unei defecțiuni a rețelei de alimentare cu apă.”
Principalul probleme politice care determină aceste obiective sunt:
 Cum vrem să facem față riscului - prin gestionarea riscurilor, gestionarea
crizelor sau gestionarea recuperării ?
 În cazul gestionării riscurilor: ce vrem să reducem - probabilitate, efect
sau vulnerabilitate?
 În cazul gestionării crizelor sau al recuperării: indiferent dacă dorim să
creștem disponibilitatea sau reziliența serviciilor de răspuns rapid sau
încrederea în sine a cetățenilor și a întreprinderilor ?
 În cele din urmă, ce fel de impact dorim să reducem: economic, ecologic,
fizic.
În etapele anterioare din procesul de atenuare a riscului, am trecut la natura
și gravitatea riscului cât și în obiectivele politice. Următorul pas este evaluarea
oportunităților, care în proiect este definit ca „un proces de identificare, analiză și
evaluare a opțiunilor de gestionare a riscurilor disponibile pentru a reduce riscurile
prioritare, precum și opțiuni de gestionare și recuperare a crizelor care sunt pentru
îmbunătățirea ajutorului în caz de dezastru și reabilitare”.
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Oportunități în acest caz sunt definite ca „toți factorii, măsurile și politicile
posibile în care riscul poate fi redus și rezultatul final al dezastrelor și crizelor poate
fi afectat pozitiv„. Este important să se aplice oportunități nu numai pentru
capacitatea operațională a serviciilor de reacție rapidă - camioane de pompieri
sau ambulanțe, ci și pentru măsuri de atenuare, sau cu alte cuvinte - toate măsuri
posibile în siguranța multistrat.
Scopul evaluării de oportunități este de a facilita politicienii să ia decizii
strategice cu privire la politicile și măsurile specifice care contribuie la obiectivele
stabilite.
Această fază de fapt, este cea mai strategică: unde sunt punctele slabe ale
capacității noastre de a reduce riscurile și ce putem face pentru a le preveni ?
Partenerii din acest proiect fac diferența cea mai clară în cele trei părți ale
evaluării oportunităților care sunt similare cu cele din evaluarea riscurilor:


Identificarea oportunităților: să reflecteze asupra cauzelor
consecințelor pentru a găsi oportunități de reducere a riscului.



Analiza posibilităților: a studia valoarea relativă a oportunităților
identificate.



Evaluarea posibilităților: comparând măsurile posibile ale politicienilor
cu criteriile lor politice.

și

Identificarea oportunităților este o continuare a analizei scenariilor utilizate
pentru evaluarea riscurilor: prin examinarea diferitelor scenarii, pot fi identificate
măsuri specifice care contribuie la realizarea obiectivelor selectate. Ca rezultat, se
formează o listă cu diverse măsuri, care variază de la măsuri de siguranță specifice la
fața locului până la măsuri generale, cum ar fi educația publică pentru creșterea
încrederii în sine și o cultură a comportamentului în situații de dezastru și de urgență.
Următoarele două faze ale evaluării capacității sunt ilustrate cel mai bine prin
următoarele figură.
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Cel mai bun lucru de făcut?

Atenuarea riscurilor

Riscuri

Care sunt cele mai bune măsuri?

Atunci când se compară riscurile cu posibile măsuri de atenuare (și pregătire)
prima întrebare care reiese este: Care sunt cele mai bune măsuri? Răspunsul la
această întrebare este scopul final al analizei pe oportunități.
Acest lucru poate fi necesar cuantificarea efectelor pozitive prezise și în mod
ideal ar trebui să includă o analiză cost-beneficiu.
A doua întrebare este: Ce măsuri sunt cele mai acceptabile pentru factorii
de decizie?
Cel mai bun lucru NU ESTE NECESAR cel mai acceptabil. Rezultatul analiza
cost-beneficiu poate ajuta să obiectiveze evaluarea politică, dar alte preferințe și
interese politice pot interfera întotdeauna. Obligația specialiștilor și experților este
de a familiariza factorii de decizie cu informațiile relevante, dar decizia finală trebuie
luată de înalți funcționari către funcții alese, care sunt, de asemenea, responsabile
pentru acest lucru.
În mod ideal, analiza posibilităților include analiza cost-beneficiu.
Analiza cost-beneficiu este definită de UE ca: „Procedură pentru evaluarea
fezabilității unui proiect prin cântărirea beneficiilor și costurilor”.
Rezultatele pot fi exprimate într-o varietate de moduri, inclusiv printr-o rată
internă de rentabilitate, valoarea actuală netă și raportul cost-beneficiu.
Scopul analizei cost-beneficiu este pentru a permite decizii în cunoștință de
cauză cu privire la utilizarea resurselor publice limitate.
Analiza cost-beneficiu este adesea utilizată în țările UE, în special la nivel
național în domeniile infrastructurii, ecologiei, siguranței rutiere, planificării
teritoriului, securității externe și gestionării riscurilor.
Pentru a putea utiliza analiza cost-beneficiu în procesul de atenuare a riscurilor,
este important să nu se rezume numai până la valoarea monetară. Interesele vitale ale
societății trebuie incluse în esența reducerii riscurilor: atât aspectele economice, cât și
cele sociale legate de victime, daune materiale sau de mediu. Prin urmare, analiza cost-
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beneficiu, sau analiza cost-beneficiu social, trebuie să conțină și informații despre
efecte (avantaje și dezavantaje), care nu au neapărat o valoare monetară.
Deoarece acest lucru necesită o abordare multicriterială, analiza cost-beneficiu
necesită o varietate de opinii ale experților.
Probabilitatea unui risc are un impact foarte mare asupra rezultatelor analizei
cost-beneficiu. Este important ca investițiile în infrastructură în măsuri de atenuare a
riscurilor să fie evaluate pe baza unui scenariu cu probabilitate de 10, 100 sau 1000
ani. Problema este că evaluarea probabilității de risc este foarte incertă. Macrofactorii
care determină probabilitatea de risc sunt foarte volatili. Atunci când această
incertitudine nu poate fi redusă, rezultatul analizei cost-beneficiu poate fi, în multe
cazuri, fie pozitiv, fie negativ.
 Probabilitatea evenimentelor legate de climă este dificil de calculat pentru
o perioadă mai lungă de timp din cauza încălzirii globale. De exemplu,
inundațiile, precum și alunecările de teren induse de ploile torențiale și
zăpada, vor apărea mai frecvent în viitor. Aceasta înseamnă că, odată cu
descoperirile și perspectivele continue privind încălzirea globală,
rezultatele analizei cost-beneficiu ale măsurilor de atenuare a dezastrelor
trebuie să fie ținute sub revizuire.
 O problemă specifică este variabilitatea spațio-temporală a riscurilor, ceea
ce înseamnă că probabilitatea și impactul lor pot fi foarte diferite în timp
și spațiu. Prin urmare, analiza cost-beneficiu este corectă în multe cazuri
pentru o anumită locație și interval de timp și ar trebui repetată de
multe ori, a se putea lua decizii în cunoștință de cauză pentru zone mai
mari.
 În majoritatea cazurilor, este necesar un studiu extins pentru a calcula
vulnerabilitățile și posibilele daune în euro. De multe ori acest lucru nu este
nici posibil, nici necesar.
3.2. Măsuri de restaurare și / sau construcție de instalații, furnizarea de
echipamente tehnice adecvate.
Evenimentele care au avut loc în ultimii ani în Europa și în țara noastră ne ajută
să înțelegem importanța riscurilor și capacitatea de a le identifica sau cel puțin de a le
apropia de cauzele apariției lor.
Într-o măsură mult mai mică, noi toți - persoanele de decizie - oameni sau
companii - suntem în pericol în viața noastră personală sau profesională.
Impactul riscurilor naturale continuă să crească în fiecare an și, dacă se dorește
contracararea efectelor negative, primul pas este crearea unor mecanisme eficiente de
identificare, instrumente și tehnici de analiză.
Analiza riscurilor naturale este baza pentru efectuarea studiilor de impact și a
evaluării riscurilor, precum și pentru planificarea utilizării terenurilor și planificarea de
urgență.
Pentru a înțelege această problemă, este extrem de adecvat să se definească
conceptele de pericole și riscuri.

www.Interregrobg.eu

p. 63 din 76

Uneori, riscul este considerat sinonim cu pericolul, dar riscul are și o serie de
consecințe suplimentare.
Pericolul este definit ca o „amenințare potențială pentru oameni și proprietatea
lor” și riscul ca probabilitate de apariție a unui pericol.
Pericolul, riscul și dezastrul operează pe o scară variabilă. În ceea ce privește
gravitatea pericolului, s-a făcut următoarea clasificare:
 pericole cu efect direct asupra oamenilor: moarte, boli, stres, daune;
 pericole cu impact direct asupra bunurilor: pierderi economice, distrugerea
diferitelor bunuri;
 pericole cu impact direct asupra mediului: pierderi care afectează flora și
fauna, poluare.
Identificarea riscului și evaluarea riscurilor se bazează pe studii care analizează
date cronologice privind apariția unui anumit eveniment și consecințele acestuia.
Odată identificată situația de urgență, este posibil să se adopte strategii de
răspuns, care includ evaluarea și răspunsul, în mai multe etape.
Cele patru etape sunt:
1. planificarea dezastrelor: aceasta acoperă un număr mare de activități, cum
ar fi o serie de analize topografice ale stabilității solului, planuri de evacuare etc.;
2. pregătire: alertă imediată a populației când se așteaptă un dezastru, o serie
de programe specifice de avertizare de urgență pentru populație cu eficiență maximă,
astfel încât oamenii să poată fi mobilizați conform planului de evacuare;
3. răspuns: în timp, această etapă este localizată imediat înainte și după apariția
evenimentului relevant, inclusiv răspunsul la diferite avertismente către populație și
activități de evacuare rapidă;
4. restaurare și reconstrucție: este o activitate pe termen lung care încearcă
să revină la normalitate după devastări grave, ținând seama de faptul că consecințele
devastatoare ale dezastrelor pot apărea în zone clar pregătite pentru a face față
dezastrelor.
Aceste proiecte funcționează prin aranjamente locale, care includ un grad ridicat
de acceptare și sprijin din partea comunității, sunt situate la interfața dintre măsurile
de reducere a pierderilor bazate pe așa-numitele evenimente umane îmbunătățite și
cele bazate pe o anumită adaptare a oamenilor la condițiile impuse de producerea
evenimentului extraordinar.
Reducerea vulnerabilității oamenilor în raport cu evenimentul extraordinar
implică crearea unor schimbări în atitudinea și comportamentul oamenilor față de
dezastre. În acest context, ajutorul pentru dezastre are o componentă reprezentată de
răspunsul oamenilor în caz de dezastru.
Schimbarea evenimentului este limitat ca răspuns datorită gradului
nesemnificativ de control pe care omul îl poate exercita asupra forțelor distructive ale
naturii. Majoritatea pericolelor geografice depășesc capacitatea omului de a le
controla.
Schimbarea evenimentului - Aceasta implică protecția zonelor relativ mici prin
implementarea proiectelor specifice de măsuri structurale.
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Schimbarea vulnerabilității - Include măsuri de avertizare a populației.
Modificarea vulnerabilității constă din:
 pregătirea populației;
 programe de prevenire;
 planuri de evacuare;
 furnizarea de îngrijiri medicale de urgență și alimente;
 adăposturi construite pentru evacuați etc.
Orice aranjamente formale ar putea fi luate în cazul planurilor de urgență,
elementele vitale sunt înțelegerea și cooperarea dintre oameni. Un rol important îl
joacă sprijinul internațional al agențiilor guvernamentale și al organizațiilor
neguvernamentale, al programelor caritabile.
3.3. Evaluarea stării sistemelor existente de protecție, detectare și avertizare
timpurie și divulgare a instituțiilor responsabile și a populației
Notificarea se realizează pe baza informațiilor primite de la populație sau de la
structurile care monitorizează sursele de risc.
Avertismentul populației este realizat de organele administrației publice locale
prin mijloacele de avertizare specifice pe baza notificării primite de la structurile
autorizate.
Alarmarea în prealabil se efectuează prin trimiterea de mesaje/semnale de
avertizare către autorități cu privire la probabilitatea dezastrelor.
Alarmarea populației este realizată de organele administrației publice locale cu
mijloace specifice pe baza notificării primite de la structurile autorizate.
Mijloace de avertizare și alarmare specifice sunt instalate în locurile
determinate de inspecția raională (municipală) pentru situații de urgență și servicii
profesionale de urgență.
Mesaje de avertizare și alarmă sunt trimise cu prioritate și gratuit prin toate
sistemele de telecomunicații, posturile și rețelele de radio și televiziune, inclusiv prin
satelit și cablu, care operează pe teritoriul României, la cererea explicită a primarilor
/ șefilor structurilor de urgență.
Utilizarea mijloacelor de notificare în caz de dezastre, se efectuează numai cu
aprobarea primarului așezării, a conducătorului instituției publice sau a agentului
economic implicat, după caz, sau a competențelor acestora.
Sistemul de notificare, avertizare și alarmă în localități, instituții publice și
operatori economici este verificat periodic prin instruire și exerciții.
În timpul managementului de urgență se pot distinge trei etape, care diferă între
ele prin gradul de pericol prezentat. Acestea sunt declanșate la atingerea pragurilor
critice (criterii de avertizare) specific fenomenului analizat (inundații, fenomene
meteorologice și hidrologice periculoase, comportarea în timp a structurilor hidraulice)
și care sunt specificate în instrucțiuni speciale.
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A) Situația atenției are semnificația unei situații speciale și nu reprezintă
neapărat un pericol.
Consecințele intrării în situația de atenție sunt:
 frecvența observațiilor și măsurătorilor efectuate pentru a monitoriza
fenomenul și a prezice dezvoltarea acestuia;
 inspecția construcțiilor cu rol defensiv și monitorizare pentru
asigurarea condițiilor de drenare a maselor de apă;
 informarea despre posibilitatea poluării accidentale.
B) Alarma / notificarea se caracterizează prin evoluția fenomenelor în direcția
în care acestea pot duce la un anumit pericol (de exemplu: creșterea în continuare a
nivelurilor debitului de apă, creșterea debitelor infiltrate prin construcțiile
hidrotehnice pentru reținerea materialelor din corpul lor, creșterea intensității
precipitațiilor sau a vitezei vântului, poluare accidentală confirmată, care necesită
intervenții și altele).
Activarea stării de alarmă duce la intrarea în situația operațională a
sediului /comisiilor de urgență. Activitățile desfășurate sunt atât activități destinate
controlului fenomenului, cât și activități pregătitoare pentru activarea accidentală a
situației periculoase.
C) Situația de pericol - se declanșează atunci când pericolul devine iminent și
trebuie luate măsuri excepționale pentru a limita efectele inundațiilor (evacuarea
populației, a animalelor, a unor bunuri materiale, măsuri speciale în funcționarea
structurilor hidraulice cu rol defensiv împotriva inundațiilor, restricții de circulație pe
unele drumuri, poduri și poduri, precum și pe căi navigabile) și pentru combaterea
poluării accidentale cu impact grav asupra ecosistemului (schimbarea parametrilor
calității apei, distrugerea faunei și a ictiofaunei, a mediului și a altora sau depășirea
teritoriului de competență).
Trecerea de la o stare la alta poate avea loc în funcție de dezvoltarea/evoluția
fenomenelor.
Predicția se bazează pe teoria statistică și folosește date istorice din evenimente
trecute pentru a estima probabilitatea viitoare de reapariție în evenimente similare.
Prognoza depinde de detectarea și evaluarea unui singur eveniment, care se
dezvoltă printr-o succesiune de procese de mediu care sunt bine înțelese. Prognoza se
bazează pe fapte observabile științific și tinde să fie pe termen scurt.
Avertismentul este un mesaj care informează și alertează publicul despre un
eveniment extrem și indică pașii care trebuie luați pentru a minimiza pierderea.
Toate sistemele
interdependente:

de

avertizare

constă

www.Interregrobg.eu

p. 66 din 76

din

trei

module

funcționale

1. Evaluare - include mai multe subcategorii, începând cu prima observare a unei
schimbări a mediului care poate reprezenta o amenințare până când natura și amploarea
dezastrului au fost evaluate și, în cele din urmă, să decidă soluțiile optime în acest caz
- prioritatea acestui modul este pentru a crește precizia de prevenire și pentru a crește
perioada dintre momentul emiterii avertismentului și momentul efectiv al producerii
evenimentului.
2. Răspândirea este prezentată prin transmiterea mesajului de avertizare de
către specialiștii care prezic apariția unui eveniment extrem către locuitorii din zonă,
care ar trebui să fie afectați - este inclus un mediu intermediar, care include diverse
metode de comunicare.
3. Răspunsul: cei doi pași anteriori au scopul de a activa acest modul.
Subsistemele de răspuns sunt influențate de producerea directă a evenimentului
relevant și de mecanismele de feedback pentru îmbunătățirea sistemelor de alertă;
natura răspunsului este influențată de tipul mesajului de avertizare și de aria
determinanților.
Motivația de a dezvolta un sistem de gestionare a dezastrelor și diseminarea
publică a informațiilor are un sprijin dublu:
1 - Susținerea factorilor de decizie de către administrația publică către șefii
instituțiilor publice care iau decizii în caz de urgență, printr-un sistem complex în
domeniul urgențelor, care permite luarea deciziilor în cunoștință de cauză pe baza
principiilor derivate din istoria dezastrelor naturale care au avut loc în zona / teritoriul
administrativ;
2 - Existența unui sistem de diseminare publică a informațiilor către populație și
a unui sistem de avertizare rapidă a autorităților în caz de dezastre naturale (inundații,
ninsoare, incendii majore, secete prelungite, alunecări de teren, poluare grea a
aerului, a apei și a solului și a altor calamități naturale).
O contribuție importantă la realizarea acestui sistem complex este integrarea
subsistemelor cu înregistrarea modulelor componente și interacțiunea dintre acestea.
În acest sens, trebuie să fim atenți la dezvoltarea unui sistem de stimulare
și control pentru evaluarea riscurilor de incendii, inundații, furtuni de zăpadă,
cutremure și alte calamități naturale, precum și accidente industriale, incl.
scurgeri de radiații și consecințele acestora:
 dezvoltarea unui sistem de avertizare timpurie în caz de pericol de dezastre
naturale;
 dezvoltarea unui sistem în tehnologii de internet care vizează gestionarea
informațiilor privind dezvoltarea factorilor distructivi;
 dezvoltarea unui sistem expert de gestionare a riscurilor;
 dezvoltarea sistemelor de management pilot și diseminarea publică a
informațiilor privind siguranța publică.
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Capitolul 4: Concluzii și recomandări
4.1. Condiție pentru punerea în aplicare a Strategiei de combatere a dezastrelor
naturale și a rezultatelor accidentelor industriale în regiunea transfrontalieră
Prima condiție necesară pentru implementarea unei strategii este, desigur,
resursa/financiar, personal și logistic/ asigurare. Odată stabilite obiectivele și măsurile
planului de implementare a strategiei de prevenire a dezastrelor sunt clare, părțile
interesate trebuie să știe care va fi contribuția lor. În cele din urmă, totul se reduce la
alocarea reală a bugetelor, la atragerea experților potriviți și la utilizarea resurselor
materiale disponibile.
Concluzia generală a proiectului este că mai ales în zonele transfrontaliere nu
e ușor să se nască diferite tipuri de bugete pentru a reduce dezastrele. Bugetele
rezervate în mod explicit pentru măsurile de dezastru sunt foarte mici, în timp ce astfel
de măsuri pot fi finanțate prin multe alte costuri comune care nu specifică mijloacele
de prevenire a riscurilor. Schimbul general de experiență între partenerii proiectului
arată că bugetele stabilite pentru prevenirea dezastrelor, diferă foarte mult în
municipii și state, nu numai în ceea ce privește dimensiunea lor, ci și în ponderea lor
relativă din bugetul municipal și bugetul general al statului.
În orice caz, suma totală a bugetelor stabilite în mod explicit pentru prevenirea
dezastrelor, se dovedește a fi relativ mic în comparație cu bugetele pentru dezvoltarea
teritorială și infrastructură. În timp ce bugetele pentru dezvoltarea teritorială sunt
măsurate în milioane /miliarde/, cele pentru prevenirea dezastrelor sunt limitate la
zeci, sute de mii /milioane/. Pe de o parte, acest lucru este de înțeles în ceea ce
privește impactul asupra societății, dar pe de altă parte arată că finanțarea măsurilor
de prevenire a dezastrelor, ca parte a proiectelor de dezvoltare teritorială, este
neglijabilă pe fondul costurilor totale ale acestor proiecte. Prin urmare, este nerealist
să negociezi cu o municipalitate sau minister pentru a aloca un buget de siguranță de-a
lungul unei linii de cale ferată, de exemplu, atunci când în același timp valoarea
contractelor cu companii care construiesc linia de cale ferată este de sute și chiar de
mii de ori mai mare.
Un alt subiect de discuție este că multe riscuri sunt cauzate sau exacerbate de
implementarea măsurilor de dezvoltare teritorială /amenajarea teritoriului, utilizarea
terenului/. Acest lucru este observat nu numai în cazurile în care dezvoltarea teritorială
duce la apariția unui nou risc (precum o zonă industrială sau un transport sporit de
substanțe periculoase), dar și atunci când noi obiecte vulnerabile (clădiri rezidențiale
sau școli) sunt construite în apropierea locurilor existente cu riscuri provocate de om
sau într-o zonă cu risc de dezastre naturale.
Prin urmare concluzia generală este că trebuie acordată mai multă atenție
măsurii în care măsurile de securitate fac parte din dezvoltarea teritorială și a
infrastructurii, inclusiv în termeni financiari.
Discutând despre finanțarea măsurilor de prevenire a riscurilor, au ajuns
partenerii proiectului la următoarele CONCLUZII:
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 Includerea prevenirii dezastrelor naturale în alte bugete și stabilirea
de parteneriate public-private;
Principalul factor pentru finanțarea Măsurilor de prevenire a dezastrelor sunt
încercarea de a le include în proiectele finanțate din alte bugete. Nu este doar o
chestiune de plată a riscului care se creează, ci și reducerea costurilor prin combinarea
măsurilor de siguranță cu alte activități de construcție. De exemplu în timpul
reconstrucției unui drum, poate fi ridicat peste nivelurile prognozate pentru ca în
timp de inundații să funcționeze și ca ruta de evacuare. Zidurile izolate fonic ale
autostrăzilor pot fi, de asemenea, utilizate pentru a reduce efectele unei explozii sau
deflagrație. Există nenumărate posibilități să combine măsurile de siguranță cu
activitățile de construcție necesare, atât timp cât partenerii sunt de acord să le ia în
considerare. Acest lucru necesită o cooperare strânsă între administrațiile publice și
adesea parteneriate public-private.
Astfel ajungem la a doua concluzie:
 Căutarea de interese și situații comune în care toată lumea câștigă;
Un alt factor al succesului în găsirea finanțării este crearea de parteneriate
public-private sau o cooperare puternică între instituțiile publice. Pentru a convinge
administrațiile publice interesate și chiar companiile private că ar trebui să se
transfere bugetul din alte sectoare sau proiecte pentru măsurile de prevenire a
riscurilor, este important să le clarificați care este beneficiul pentru ele. Este necesar
să se găsească interese comune în definirea măsurilor.
De exemplu,, o silvicultură poate înțelege cu ușurință necesitatea măsurilor de
prevenire a incendiilor, deoarece pădurile fac parte din interesele sale comerciale. În
același mod, fiecare administrație municipal /guvern/ trebuie să fie capabilă să
înțeleagă necesitatea măsurilor de protecție /siguranță/, de exemplu, pentru a preveni
pierderea generală a infrastructurii din cauza unui accident cu mărfuri periculoase, nu
numai în ceea ce privește potențialele victime, ci și pentru a reduce potențialul
prejudiciu adus naționalului economia în ansamblu.
Cu toate acestea, crearea parteneriate transfrontaliere înseamnă, de
asemenea, mai mult decât împărtășirea intereselor comune. De asemenea, include
identificarea situațiilor în care toată lumea câștigă: chiar dacă interesul nu este
reciproc, anumite măsuri de prevenire a riscurilor pot contribui la diferite obiective în
același timp. De exemplu, reducerea riscurilor existente poate crește valoarea unui sit
și utilizarea acestuia, sau pregătirea pentru dezastre obținută cu conservatorii poate
îmbunătăți conservarea naturii.
 Organizarea incluziunii timpurii (a treia concluzie);
Identificarea intereselor comune trebuie să aibă loc în cea mai timpurie etapă
posibilă și să fie legate de măsurile care vizează amenajarea teritoriului și prevenirea
riscurilor naturale. Al doilea este un pas cooperarea în evaluarea riscurilor pentru a
construi o înțelegere comună a problemei și a crește gradul de conștientizare despre
aceasta. Pentru a face acest lucru, este recomandabil să implicați partenerii relevanți
în faza de direcționare fără grabă să fie capabili să compare obiectivele politicii de
dezastru cu cele dictate de alte interese.
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 Profitarea de concluziile analizei cost-beneficiu;
După cum s-a explicat mai sus, este recomandat să se facă analiza costbeneficiu pentru a alege strategia corectă de prevenire. Această analiză ajută și ea
pentru a descoperi posibilitățile pentru finanțarea planurilor de reducere a riscurilor.
Pe de o parte, această analiză oferă o idee clară a investiției inițiale în
implementarea măsurilor de siguranță, a costurilor de întreținere structurală și a
perioadei de amortizare. Aceasta determină ce bugete sunt disponibile la ce moment.
Pe de altă parte analiza cost-beneficiu arată cum una dintre părți va beneficia în vreun
fel de măsurile de protecție / siguranță.
Pentru a se găsi finanțarea adecvată, ar fi bine să se ia în considerare echilibru
între cei care plătesc si cei care câștigă. Dacă un sector sau o parte interesată are
multe dintre beneficiile planificate, este destul de logic să se necesite participarea
lor la strategia de reducere a riscurilor. Cu toate acestea, acest lucru nu este
întotdeauna necesar în prealabil sau o altă opțiune este de a se ajunge la un acord
pentru reinvestirea beneficiilor în viitoarele proiecte de atenuare a riscurilor.
Astfel de forme de solidaritate ale țărilor câștigătoare pot convinge țările plătitoare să
joace rolul lor.
 Organizarea cooperării dincolo de frontierele administrative;
Dificultățile în aplicarea „principiului solidarității” descris provin din faptul că,
în multe cazuri, beneficiile și costurile sunt la diferite (teritoriale) niveluri, precum și
riscurile în sine, depășesc adesea dincolo de frontierele administrative, în special pentru
regiunile transfrontaliere.
De exemplu, în cazul inundațiilor râurilor, măsurile de prevenire aplicate în
amonte pot reduce riscul în aval. Sau un anumit traseu pentru transportul sigur al
mărfurilor periculoase poate reduce riscul într-o parte a teritoriului în detrimentul
alteia. Acest mod de „distribuire” a problemelor necesită cooperare și finanțare
transfrontalieră la nivel local /municipal/ din partea autorităților și guvernele
statelor membre ale UE. Aceasta nu este o sarcină ușoară, deoarece este comun ca
administrațiile publice să își respecte responsabilitățile formale pentru teritoriul de
care sunt responsabile.
4.2. Decizii / propuneri pentru stabilirea, implementarea și îmbunătățirea cadrului
legal și instituțional pentru implementarea intervenției comune românobulgare în caz de urgență.
4.2.1. Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional
Principalele elemente ale cooperării:
 Pregătirea cetățenilor pentru situații de urgență, realizată prin acțiuni
bazate pe principii și norme comune, armonizarea acțiunilor, instruire
generală în situații specifice;
 Vor fi integrate acțiunile organizațiilor implicate în activități de prevenire
și intervenție;
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 Pregătirea echipei de intervenție, adaptată la condițiile specifice de risc,
pregătirea echipei și pregătirea planului de acțiune;
 Utilizarea resurselor naționale și internaționale în proiectarea măsurilor de
protecție, luând în considerare eficiența economică și distribuirea
sarcinilor;
 Proiectarea operațiunilor de urgență, evaluare, gestionarea riscurilor,
concepte strategice, concentrându-se pe riscurile specifice din regiune.
4.2.2. În cadrul cooperării să se urmărească:
 Se va lua în considerare schimbul de experiență și informații, acordând o
atenție specială acțiunilor pregătitoare înainte de situația de urgență și
evaluărilor efectuate după încheierea intervenției, precum și posibilitatea
de a solicita asistență internațională;
 Cunoașterea inițiativelor internaționale, naționale și regionale în domeniul
pregătirii, intervenției preventive;
 Informarea cetățenilor, creșterea nivelului de responsabilitate al
cetățenilor europeni de a-și proteja propriile vieți;
 Coerență sporită între acțiunile de protecție civilă și acțiunile aplicate la
nivel internațional;
 Dezvoltarea principiilor și directivelor comune, utilizând experiența
europeană, reducerea consecințelor dezastrelor prin utilizarea tehnicilor de
evaluare a riscurilor potențiale;
 Îmbunătățirea măsurilor de intervenție care vor asigura gestionarea
eficientă a situațiilor de urgență cauzate de dezastre naturale și tehnologice
în zonele afectate. (Identificarea zonelor de risc, dezvoltarea propunerilor,
informarea populației, comunicare);
 Dezvoltarea procedurilor pentru acordarea de asistență reciprocă în
regiunea transfrontalieră, utilizarea echipamentelor;
 Elaborarea unui plan de prevenire a situațiilor de urgență în regiune pe
tipuri de riscuri;
 Evaluarea riscului potențial pentru fiecare comunitate;
 Dezvoltarea procedurilor pentru gestionarea managementului riscului
 Dispoziții legale și reglementarea sistemului de responsabilități în perioada
de intervenție;
 Utilizarea noilor tehnologii / echipamente și consultări înainte de a le
achiziționa;
 Instruire comună, îmbunătățiri, aplicații comune pentru gestionarea și
coordonarea echipelor participante
4.2.3. Procedurile de cooperare transfrontalieră și regională vizează:
 Stabilirea unui sistem de coordonare și monitorizare, care să permită relații
directe între cele două părți, informații rapide și corecte, acțiuni
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armonizate în gestionarea situațiilor de urgență și implementarea acțiunilor
preventive;
Informarea populației din regiune și implicarea societății civile vizează
responsabilizarea cetățenilor pentru autoapărarea lor și pregătirea lor
pentru prevenirea și eliminarea consecințelor situațiilor de urgență;
Cooperarea sa contribuie la construirea unui climat de încredere, la idei
comune și la noi inițiative, cum ar fi crearea unei rețele comune de experți,
seminarii comune, programe comune de formare și crearea unei echipe
comune de intervenție;
Reducerea timpului de transmitere a fluxului de informații, date și decizii
prin utilizarea mijloacelor de informare;
Furnizarea de informații în timp util, exacte și complete cu privire la factorii
de decizie și implementare;
Optimizarea procesului decizional și gestionarea intervenției.

4.2.4. Forme de cooperare regională, asistență acordată în caz de urgență.
În caz de urgență, părțile contractante pot furniza asistență reciprocă pe baza
unei cereri scrise din partea autorității responsabile. În cazuri urgente, cererea poate
fi, de asemenea, orală, dar în cel mai scurt timp posibil, maxim 24 de ore de la
solicitare, va fi trimis un e-mail de confirmare.
Solicitantul va indica:
 Locația situației de urgență, timpul de producție, caracteristicile, gradul de
extindere, caracteristicile situației de urgență la momentul solicitării
asistenței;
 Măsurile de intervenție implementate;
 Caracteristicile ajutorului solicitat și măsurile prioritare pentru acordarea
ajutorului;
 Alte detalii utile.
Autoritățile relevante trebuie să cadă de acord asupra formularului utilizat
pentru cererea / propunerea de asistență /.
Ofertantul va lua o decizie cât mai curând posibil și va informa solicitantul cu
privire la condițiile în care poate fi oferit ajutorul, specificul și cuantumul ajutorului
oferit.
Comunicarea va fi deschisă detaliilor despre schimbarea situației.
Părțile contractante, prin intermediul autorităților responsabile, se informează
imediat reciproc cu privire la apariția unor situații de urgență care pot avea consecințe
pe teritoriul celeilalte părți și transmit informațiile necesare cu privire la intervenție
pentru remedierea consecințelor prelungirii situației de urgență.
Alte acţiuni de cooperare internaţională
În cadrul cooperării, asistența oferită include echipe de intervenție /echipe de
răspuns/, echipamente, convoaie umanitare, operațiuni de căutare și salvare, precum
și alte acțiuni care pot fi întreprinse în situații de urgență, pentru a salva vieți, a proteja
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sănătatea publică, a evacua cetățenii, a proteja mediul, a reduce materialele, pierderi
culturale și efecte secundare.
Pe lângă asistența oferită în caz de urgență, cooperarea include și alte forme
de acțiune:
 Previziuni de urgență, prevenire, evaluare, eliminarea efectelor, schimb de
experiență în domeniul științei, tehnologiei și aplicațiilor practice;
 Conferințe, cercetare, organizarea de programe de cercetare, formare
profesională, cooperarea instituțiilor de învățământ și participarea la
aplicații comune;
 Schimb de informații despre surse care pot provoca situații de urgență și
efecte potențiale, în special atunci când efectele pot ajunge pe teritoriul
celeilalte țări.
 Informațiile reciproce includ, de asemenea, transmiterea indicatorilor de
risc măsurați pentru diferite tipuri de urgențe;
 Crearea și utilizarea unui sistem de monitorizare unificat, dezvoltarea de
proiecte comune în acest sens.
Principiile cooperării transfrontaliere și regionale trebuie să fie
următoarele:
 asistența acordată ar trebui să fie neutră și imparțială;
 asistența acordată ar trebui să fie complementară și să nu dubleze acțiunea
locală;
 ajutorul nu trebuie utilizat în zone de conflict armat;
 ajutor pentru a impune țări beneficiare obligații financiare sau de altă
natură;
 să aibă acorduri vamale și legislative pentru litigii între parteneri;
 echipa trebuie să poarte semne de identificare distincte (uniforme) și să nu
fie înarmată.
Principiile operaționale și planificate ale acțiunilor de intervenție sunt:
 o definiție clară a scopului misiunii contractantului;
 concentrarea eforturilor;
 perseverenţă;
 securitate
 legitimitate;
 evita duplicarea efortului și a acțiunii.
Particularitățile aplicării acestor principii de planificare sunt:
 misiunea trebuie sincronizată pentru fiecare participant;
 misiunea în sine se efectuează în mod excepțional în sprijinul autorităților
publice locale;
 orice utilizare a altor mijloace decât cele prevăzute inițial complică
misiunea.
În toate situațiile, respectați aplicarea principiilor de bază, cum ar fi:
 Complementaritate
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Transparenţa
Coordonarea
împărțirea responsabilităților;
concentrându-se pe atingerea obiectivului principal.

Model de procedură pentru cooperarea transfrontalieră:
Informațiile operaționale sunt transmise prin fax sau e-mail cu cererea de
asistență pentru a limita consecințele situației de urgență.
Cererea trebuie să specifice următoarele informații:
 Locul dezastrului, data și ora apariției, natura, amploarea și parametrii
stării la momentul solicitării;
 Măsuri luate deja și planificate;
 Natura asistenței solicitate și aspectele prioritare ale primului ajutor;
 Toate celelalte detalii necesare;
Informațiile sunt actualizate constant, în funcție de evoluția situației:
Disponibilitatea echipei de intervenție este confirmată. Partea solicitată va
decide imediat cu privire la acordarea asistenței sale și va informa partea solicitantă cu
privire la posibilitățile sale imediate, cu privire la natura, domeniul de aplicare și
condițiile acordării asistenței oferite.
În ceea ce privește cererea / răspunsul pentru asistență, se poate adopta un
model / formular standardizat de procedură:
 Avertizarea echipei de intervenție. Timpul de pregătire pentru plecarea la
misiune este de aproximativ 2-3 ore.
 Informarea echipei de intervenție a dispecerului care a solicitat asistența
cu privire la ora când va fi la punctul de trecere a frontierei sau la locul de
întâlnire, despre tehnicile de intervenție și numărul de persoane;
 Echipa de intervenție se va întâlni cu o persoană de contact la punctul de
trecere a frontierei sau la locul de întâlnire;
 Persoana de contact de la punctul de trecere a frontierei sau locul de
întâlnire va duce echipa de intervenție în zona afectată;
 Dispeceratul echipei de intervenție trimite expeditorului, care a solicitat
asistența, date privind combustibilul necesar, cazare și mâncare.
Partea solicitantă garantează echipei de intervenție securitate, asistență
medicală de urgență gratuită, mese, cazare, combustibil ca bunuri esențiale în
cazul în care stocurile echipei sunt epuizate.
 Echipa de intervenție va fi condusă și coordonată de autoritățile și
persoanele competente în conformitate cu legislația statului solicitant în
zona afectată;
 Partea solicitantă este obligată să utilizeze echipa de intervenție numai în
conformitate cu destinația, calificarea și echipamentul acesteia;
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 Furnizarea locației traducătorului echipei de intervenție și a mijloacelor de
comunicare (telefon, fax, internet, computer, posturi de radio etc.).
 Pregătirea rapoartelor de către echipa de intervenție - la ora 12.
Echipa de intervenție își încetează activitățile și se întoarce imediat pe
teritoriul statului părții solicitate:
 dacă și-a îndeplinit misiunea;
 în cazul în care autoritățile locale competente decid de comun acord că nu
este necesară continuarea operațiunilor de intervenție.
4.2.5. Pachet de propuneri pentru gestionarea situațiilor de urgență cauzate de
dezastre naturale și provocate de om
 Includerea problemei protecției împotriva dezastrelor în strategia de
dezvoltare a comunităților potențial afectate;
 Efectuarea unor lucrări de protecție specifice riscului;
 Optimizarea activităților structurilor care asigură desfășurarea activității de
protecție împotriva riscului identificat;
 Dezvoltarea cercetării în domeniu;
 Pregătirea populației cu privire la normele de comportament în caz de (
inundații, strat de zăpadă, incendii );
 Exerciții și aplicații cu forțele și mijloacele de intervenție;
 Pregătirea factorilor cu dreptul de a decide;
 Încheierea de acorduri cuprinzătoare privind asistența umanitară în caz de
risc între localitățile care au acorduri de înfrățire;
 Crearea și actualizarea unei baze de date computerizate pentru riscurile de
inundații, ninsoare, incendii și posibilitățile reale ale structurilor de
răspuns;
 Testarea procedurilor de operare standardizate.
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Concluzia
Strategia actuală identifică obiectivele strategice pentru o mai bună
coordonare și un răspuns eficient al unui parteneriat transfrontalier comun între
municipalitatea Dobrich și județul Călărași, abordările și principiile, pentru
reducerea riscului de dezastru și domenii prioritare de acțiune pentru realizarea
acestora.
Strategia este un pas important către construirea unui cadru cuprinzător și
coerent pentru prevenirea dezastrelor naturale și provocate de om, care va contribui la
construirea unei abordări integrate a politicilor municipiului Dobrich și Călărași în acest
domeniu.
Punerea în aplicare a strategiei va asigura că reducerea riscului de dezastru este
prioritatea lor principală și va contribui la prevenirea și atenuarea acestora prin
activități active la toate nivelurile de guvernare, cu o foarte bună coordonare și
coerență între instituțiile responsabile. Implementarea activităților stabilite în strategie
va asigura durabilitatea managementului în prevenirea și protecția dezastrelor.
Acest model va contribui nu numai la implementarea unei abordări unificate a
politicii de reducere a riscului de dezastre, ci și la asigurarea coerenței între
municipalitățile transfrontaliere în implementarea activităților și măsurilor individuale,
precum și utilizarea rațională a resurselor disponibile. Asigurarea unei interacțiuni
eficiente în implementarea sistemului vertical (între nivelurile guvernamentale
municipale, raionale /raionale și naționale ) și orizontală ( între administrațiile
separate ale municipalităților/comunelor, unitățile teritoriale ale ministerelor și
departamentelor de pe teritoriul lor, sectorul privat și comunitatea științifică )
politicile sunt esențiale pentru realizarea unui management integrat al riscurilor de
dezastru în regiunea transfrontalieră.
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ГЛАВА 1.

ВЪВЕДЕНИЕ

Планът за деиствие при кризисни ситуации в трансграничния регион Добрич
- Кълъраш /Планът/ между партньорите по проекта, определя целите,
приоритетите и задачите за по-ефективното управление на риска от природните
бедствия и защитата на населението, материалните и културни ценности на
територията на засегнатите трансгранични общини. Той представлява
основополагащ документ, за съвместно и координирано предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии и очертава
насоките за създаването на ефективна, ресурсно и технически осигурена Система
за постоянна готовност, за превенция и реагиране при кризисни ситуации от
природен и технологичен характер.
1.1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА
Планът за действие при кризи от природен и технологичен характер е
разработен на основание чл. 9, ал. 10 и чл. 65 от Закона за защити при бедствия
/Обн,. ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г. изм., бр. 41 от 22.05.2007 г. изм. и доп., бр. 113
от 28.12.2007 г., ... изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018 г. с отчитане на
изискванията на:
 Закон за защита при бедствия, Обн,. ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г. изм., бр.
41 от 22.05.2007 г. изм. и доп., бр. 113 от 28.12.2007 г., ... изм. и доп. ДВ.
бр.77 от 18 Септември 2018 г.;
 Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, Обн,. ДВ,
бр. 35 от 12.05.2009 г. .... изм., бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 42 от 28.05.2019
г., вмсила от . 28.05.2019 г, изм. и доп. ДВ бр.38 от 24.04.2020 г;
 Стратегия за развитие на доброволните форирования за защита при
бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България 20212
– 2020 г;
 Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030;
 Наредба за реда за създаване и организиране на дейностите на доброволни
формирования за предотвратяване или управление на бедствия, пожари и
извънредни ситуации и отстраняване на техните последици, ПМС
123/25.06.20212 г., изм. и доп. ДВ, бр.94 от 24.09.2017 г.;
 Директива 2007/60/ЕС, позната още като Европейска Директива за
наводненията, която е в сила от 26.11.2007 г;
 Актуалната и действаща нормативна уредба свързана с управлението на
риска от природните и предизвиканите от човешка дейност бедствия на
територията на Р. Румъния;
 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към министерския съвет, в сила от
13.04.2010 г., приет с пмс № 58 от 06.04.2010 г.,обн. дв. бр.28 от 13 април
2010г., изм. дв. бр.7 от 21 януари 2011г., изм. и доп. дв. бр.32 от 24 април
2012г., изм. и доп. дв. бр.75 от 2 октомври 2012г., изм. дв. бр.62 от 12 юли
2013г., изм. и доп. дв. бр.25 от 18 март 2014г., изм. дв. бр.60 от 22 юли
2014г., изм. и доп. дв. бр.102 от 12 декември 2014г., изм. дв. бр.8 от 30
януари 2015г., изм. и доп. дв. бр.22 от 22 март 2016г., изм. дв. бр.40 от 27
май 2016г., изм. и доп. дв. бр.96 от 2 декември 2016г. изм. и доп. дв. бр.37
от 7 Май 2019 г;
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Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за
ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт
и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, В сила
от 09.03.2012 г., Приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г., Обн. ДВ. бр.20 от 9 Март
2012г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 2 Август
2019г.
Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и
разсредоточаване, Обн. - ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., Приета с ПМС № 337 от
20.12.2012 г.
Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и
картографиране на рисковете от бедствия, В сила от 02.11.2012 г., Приета с
ПМС № 264 от 25.10.2012 г., Обн. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.9
от 31 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016г., изм. ДВ. бр.55
от 7 Юли 2017г.
Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на
критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, В сила
от 23.10.2012 г., Приета с ПМС № 256 от 17.10.2012 г., Обн. ДВ. бр.81 от 23
Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 26 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.27
от 5 Април 2016г.
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и
ограничаване на последствията от тях, В сила от 19.01.2016 г., Приета с ПМС
№ 2 от 11.01.2016 г., Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.3
от 5 Януари 2018г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните
предпазни средства, В сила от 21.04.2018 г., Приета с ПМС № 5 от 11.01.2018
г., Обн. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г.
Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични
инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита, Приета
с ПМС № 38 от 18.02.2013 г.,Обн. ДВ. бр.19 от 26 Февруари 2013г.
Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и
радиационна авария, В сила от 29.11.2011 г., Приета с ПМС № 313 от
22.11.2011 г., Обн. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли
2015г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.
Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане,
предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита, В
сила от 20.01.2009 г., Приета с ПМС № 3 от 10.01.2009 г., Обн. ДВ. бр.5 от 20
Януари 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари
2011г., изм. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.
Инструкция № 8121з-915 за условията и реда за осъществяване на оперативна
защита при наводнения, Обн. В ДВ 101 от 09.12.2014 г.
Инструкция № 8121з-914 от 01 декември 2014 г. за условията и реда за
осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи
Инструкция № 8121з-955 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за
осъществяване на операции по издирване и спасяване
Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за
осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за
пожарна безопасност и защита на населението в министерството на
вътрешните работи, в сила от 25.01.2019 г., издадена от министъра на
вътрешните работи. обн. дв. бр.8 от 25 януари 2019г.
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Инструкция № 2 от 5 Юли 2004 г. за подготовката и обучението на децата,
педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини
за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари
16. Инструкция № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за
осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при
пожари, бедствия и извънредни ситуации
Национален план за защита при бедствия – 2010 г.;
План за защита при бедствия в област - Добрич – 2012 г. и план за защита при
бедствия на Община Добричка;
Указания за разработването и готовността за изпълнението на плановете за
защита при бедствия – издадени от Съвета за намаляване на риска от
бедствия към Министерския съвет – 2017 г.;
БДС ISO 31000: „Управление на риска – принципи и указания“;
БДС ISO 31010: „Управление на риска – методи за оценяване на риска“;
План за управление на риска от наводнения в Черноморски и Дунавски
райони за басейново управление 2016-2021 г.;
Статистическа информация от НСИ – ТСБ – Добрич;
Статистическа информация от НИМХ – Добрич;
Методически правила за мониторинг и оценка на изпълнението на секторни
стратегии и програми – Разработени в изпълнение на Договор №57/23.10.2012
г., част от Проект № A10-13-50/20.02.2012 г.

1.2. ЦЕЛ НА ПЛАНА
1. Да извърши оценка на съществуващите Планове за защита при бедствия Националните планове за превенция и управление на риска от природните и
предизвикани от човека бедствия (в България и Румъния), окръжните и общински
(окръг Кълъраш и община Добричка ) и да направи предложения за подобряване
на същите в контекста на хармонизиране, обединяване и по-добра координация на
трансграничните съвместни усилия, въз основа на извлечените поуки и последните
европейски и международни регламенти и тенденции в тази област. Прегледът на
плановете ще бъде извършен и ще бъдат предложени подобрения в сфери, като
Информация за организациите, Подготовка на средствата и съоръженията,
Местните власти и референции, Спешните и отговорни роли на институциите,
Комуникационите планове и ресурсите, Ранното оповестяване и предупреждение,
Списъците на повикванията на ресурси, Протоколите за повикване на персонала,
Възможностите за отговори, Системите за проследяване на населението, Въпросите
свързани със сигурността/безопасността, евакуацията, включващи тенденции в
трансгранично сътрудничеството, ниво и точност на оценката на риска и т.н.
Въз основа на проучването ще бъдат разработени предложения за нови
кризисни планове. Дейността ще допринесе значително за изпълнението на
резултатите от проекта за подобряване на съвместното управление на риска в
трансграничния регион, тъй като ще предостави ценна информация за настоящото
състояние и ниво на адекватност в съответствие със законодателството на ЕС.
2. Да създаде необходимата организация за своевременното и точно
прогнозиране на характера и последствията от природни и предизвикани от човека
бедствия и успешно провеждане на превантивни дейности, повишаване на
капацитета на органите за управление на общинско ниво при организиране и
координиране на действията и взаимодействията по време на природните и

www.Interregrobg.eu

стр. 9 от 176

предизвикани от човека бествия, както и при възстановяване на щетите, нанесени
от тях чрез:
 Разпределение на задълженията, отговорните органи и лица за изпълнение
на предвидените мерки в Община Добричка и Окръг Кълъраш, планиране на
средства и ресурси за превенция и за ликвидиране на последиците от
бедствията;
 Осигуряване на лидерство и единна координация на превенцията и
интервенционните действия;
 Осигуряване
и
поддържане
на
постоянно
сътрудничество
със
специализираните структури в Националната система за управление на
извънредните ситуации;
 Ефективно и ефикасно разпределение на сили и средства в областта на
компетентността и целите на интервенцията, чрез партньорство и по-добра
координация;
 Взаимна и навременна информация със съответните данни и информация при
идентифициране на ситуации, които могат да повлияят на провеждането на
планираните действия;
 Установяване на условията за сътрудничество за управление на извънредни
ситуации в областта на компетентност;
 Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие и последици от
опасностите върху човека, социалната и икономическата структура на
общността, инфраструктура, собственост и природна среда.
1.3. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
За постигане на целите в разработката са решени следните задачи:
1. Обзор и анализ на европейското законодателство и представяне на добрите
практики в ЕС.
2. Преглед и анализ на националното законодателство и действащия План за
защита при бедствия на община Добричка, Р България.
3. Преглед и анализ на националното законодателство и действащия План за
защита при бедствия на окръг Кълъраш, Р Румъния.
4. Изработване на предложение за нов План за действия при кризи на
територията на община Добричка и окръг Кълъраш, с отчитане на добрите
европейски практики и националното законодателство на Р България.
Изработването на Плана за действие при извънредни ситуации трябва да подобри
настоящата ситуация в двете страни по отношение на реакция при конкретно
възникнали природни, технологични и биологични бедствия по следния начин:
а) В началната фаза:
 планиране и провеждане на инспекции, контролни дейности, проверки
и други превантивни действия за прилагане на законовите разпоредби и
установяване на необходимите мерки за повишаване на нивото на
сигурност;
 провеждане на обществено-информационни дейности, за да могат
гражданите да знаят как да реагират в случай на природни,
технологични и биологични бедствия;
 изграждане на концепцията за реакция;
 планиране и провеждане на учения.
б) По време на бедствието:
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 изпълнение на операции и уведомяване, предупреждение, аларма,
сигнал, разпознаване, проучване, евакуация, подслон, търсене,
спасителни операции;
 извършване на подготвителните дейности за реагиране в случай на
спешност на подчинените служби за реакция;
 изискване чрез местните органи на публичната администрация подкрепа
за сили и средства, когато ситуацията налага това;
 координиране на силите, участващи в различните типове интервенции
чрез работната група;
 идентифициране на вероятните посоки на разпространение на
бедствието и засилване на ограничителните действия в тези посоки;
 подкрепа за евакуация, транспорт и настаняване на засегнатите лица,
както и доставка на пожарогасителни вещества за моторни превозни
средства и храна за засегнатото население.
в) Във фазата след бедствието:
 установяване, заедно с органите на реда, вероятните причини за пожар/
наводнение/
производствена
авария/
биологично
бедствие/
радиационно изтичане;
 информиране на компетентните органи и отчитане на предприетите
действия;
 заключение след приключване на интервенционните операции на
оперативните документи, установени в съответствие с правните
разпоредби.
Планът се разработва в обхват и съдържание съгласно местното
законодателство на Р България, като са отчетени и добрите Европейски практики.
Преди прилагането му на територията на окръг Кълъраш, Р Румъния следва да се
отчете националната законодателна рамка в Р Румъния , както регионалните и
местните структури, свързани с това.
Задачите, произтичащи от вероятната обстановка при природни и
предизвикани от човека бедствия, се свеждат до:
 Оценка на обстановката, възможно развитие на аварийните ситуации,
степенуване на опасностите и оценка на състоянието на собствените
сили и средства;
 Създаване на групи от сили и средства и организация за възстановяване
на нарушената инфраструктура;
 Своевременно оповестяване на населението в застрашената зона и
силите, участващи в спасителните мероприятия;
 Евакуиране на населението и животните от застрашените зони;
 Оказване на първа медицинска помощ, ако има пострадали;
 Осигуряване подслон на хората, останали без жилища;
 Изхранване на пострадалото население;
 Осигуряване на охрана на обектите, попадащи в застрашените зони;
 Издирване на изчезнали хора;
 Изваждане на загинали хора и животни;
 Отводняване на сгради;
 Подпомагане на разчистването на засегнатите пътища;
 Създаване организация на наблюдение нивото на водата и
хидротехническите съоръжения в заливните зони;
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 Подготовка на населението за действия при наводнения;
 Оказване на помощ при наводнения в съседни общини, включително в
окръг Кълъраш на територията на Р Румъния.
1.4. ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ






Областен и обшински план за защита при бедствия;
Аварийни планове на хидротехнически съоръжения и обекти;
Планове за взаимодействие с РД ПБЗН и други органи на МВР;
ПУРН ДРБУ /ЧРБУ/ 2016-2020 г.;
ПОРН - карти на заплахата и картите на риска от наводнения на
територията община Добричка;
 Плановете за защита от природните и предизвикани от човека бедствия
на общините и на Окръг Кълъраш, Р Румъния.
1.5. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА В ДЕЙСТВИЕ
Планът за действие при кризисни ситуации /Защита при бедствия/ се
въвежда в действие със заповед на кмета на община Добричка при обявяване на
бедствено положение на територията на цялата община или част от нея.
При бедствени ситуации съгласно чл. 49, ал.1 от Закона за защита при
бедствия, Кметът на общината обявява със заповед „Бедствено положение“ за
цялата или за част от територията на общината в зависимост от зоната и обхвата на
бедствието, като копие от заповедта изпраща до Областния управител и на
министъра на вътрешните работи /МВР/.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ
2.1. НОРМАТИВНА УРЕДБА
Планът за действие при кризисни ситуации в трансграничния регион /окръг
Кълъраш, община Добричка/ е съобразен с действащите в Р България и Р
Румъния законова и подзаконова нормативна уредба:
А) В Р БЪЛГАРИЯ
Основен нормативен документ е Закона за защита при бедствия. Той
урежда осигуряването на защитата на живота и здравето на населението,
опазването на околната среда и имуществото при бедствия.
Органите на изпълнителната власт, юридическите лица и едноличните
търговци организират защита при бедствия в изпълнение на възложените им
функции с този закон и с другите нормативни актове, регламентиращи тяхната
дейност, и се координират в единна спасителна система за защита при бедствия.
Единната спасителна система е организацията, координацията и
ръководството на действията на звената, службите и структурите на:
 министерства и ведомства;
 общини;
 търговски дружества и еднолични търговци;
 центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни
заведения;
 юридически лица с нестопанска цел;
 въоръжените сили.
При запазване на институционалната или организационната им принадлежност
и определените им функции или предмет на дейност при подготовката за реагиране
при бедствия, при възникване на бедствия и при необходимост за провеждане
едновременно на спасителни и неотложни аварийно–възстановителни работи от две
или повече нейни части или единици.
Структурата на основните съставни части на Единната спасителна система се
изгражда на територията на цялата страна в съответствие с административнотериториалното деление.
Основните съставни части на Единната спасителна система осигуряват
непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на бедствия,
тяхната оценка и незабавни действия. Другите съставни части на Единната
спасителна система предоставят помощ при поискване съгласно плановете за
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи по заповед на министъра на отбраната въз основа
на искане от съответния държавен орган съгласно плановете за провеждане на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Координацията на съставните части на Единната спасителна система се
осъществява чрез оперативните центрове ГДПБЗН.
Взаимодействието и координацията между частите на Единната спасителна
система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в
района на бедствието, се извършва от ръководител на операциите.
Единната спасителна система осигурява готовността за действие и
способността за своевременно реагиране при извънредни ситуации. Осигуряването
на надеждна защита на живота, здравето и имуществото на населението,

www.Interregrobg.eu

стр. 13 от 176

територията, околната среда, културните и материалните ценности на страната се
явява основна задача на системата.
1. Основни съставни части на Единна спасителна система.
Основни съставни части на ЕСС са Областните дирекции на МВР, Главна
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", БЧК и Центровете за
спешна медицинска помощ .
Те осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при
възникване на бедствия, за извършване оценка на техния характер и мащаб и
предприемане на незабавни действия.
Дейностите по защитата на населението в случай на заплаха или възникване
на бедствия /Чл. 19 от ЗЗБ/ включват:
 предупреждение;
 изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;
 оповестяване;
 спасителни операции;
 оказване на медицинска помощ при спешни състояния;
 оказване на първа психологична помощ на пострадалите и на
спасителните екипи;
 овладяване и ликвидиране на екологични инциденти;
 защита срещу взривни вещества и боеприпаси;
 операции по издирване и спасяване;
 радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии
с опасни вещества и материали и срещу ядрени, химически и
биологични оръжия;
 ограничаване и ликвидиране на пожари;
 временно извеждане;
 извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
 ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали
епидемични взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни
болести;
 други операции, свързани със защитата.
Защитата на населението при обявяване на режим "положение на война",
"военно положение“ или "извънредно положение“ се осъществява в съответствие
с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. (необнародвани),
ратифицирани с Указ № 181 на Президиума на Народното събрание от 1954 г.
(Изв., бр. 43 от 1954 г.), и Допълнителните протоколи към Женевските конвенции
от 1977 г., ратифицирани с Указ № 1586 на Държавния съвет от 1989 г. (ДВ, бр.
62 от 1989 г.).
2. Подготовката на съставните части на ЕСС се извършва чрез
тренировки и учения.
Целта на тренировките е установяване на състоянието на комуникационно
информационната система и готовността на екипите за реагиране при бедствия.
Ученията се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и
координацията на съставните части на ЕСС и органите на изпълнителната власт за
реагиране при бедствия.
Тренировките и ученията се провеждат по заповед на министъра на
вътрешните работи, на областния управител и на кмета на общината.
3. Координацията на съставните части на ЕСС се извършват от
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Оперативните центрове на ГД ПБЗН-МВР.
Основни задачи на Оперативните центрове са:
 приемане и оценяване на информации за възникнали бедствия;
 уведомяване на компетентните съставни части на ЕСС и координиране
на по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни
процедури;
 извършване на ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна
система и населението при бедствия;
 включване на допълнителни сили и средства на основните и другите
съставни части на ЕСС съгласно плана за защита при бедствия по
искане на ръководителя на операцията /назначен със заповед на кмета
на общината/, кмета на общината или областния управител.
Получената и предадената гласова информация във и от ОЦ се записва и
архивира с възможност за следващо прослушване.
Стандартните оперативни процедури се разработват от главния секретар на
МВР съгласувано с ръководителите на звената, службите, и другите оперативни
структури.
Предприятията, осъществяващи електронни съобщения, са длъжни да
съдействат на МВР за осъществяване на комуникациите при бедствия и на
националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.
4. Взаимодействието и координацията между частите на ЕСС,
участващи в СНАВР в района на бедствието /място на намеса/, се извършва
от ръководителя на операциите /чл. 31 от ЗЗБ/.
Ръководител на операцията се назначава със заповед на кмета на общината.
5. Права на физическите лица при бедствие /чл, 33 от ЗЗБ/:
 Право на информация за мерките за осигуряване на защитата;
 Право на обучение за начините на поведение и действие при бедствия;
 Право на средства за защита;
 Право на неотложна и възстановителна помощ;
 Обезщетение за реално причинени вреди при или по повод на
нормативно установените действия за защита при бедствия.
Помощите и обезщетенията се предоставят при условия и ред, определени
с Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
6. Задължения на физическите лица при бедствия /чл. 34 от ЗЗБ/:
 Понасят ограниченията във връзка с обявено бедствено положение;
 Помагат на всяко друго физическо лице, чийто живот и здраве са
поставени на риск вследствие на бедствие, при условие че не рискува своя живот
и здраве;
 Информират съответния център за спешни повиквания или по друг
начин търсят възможност за предоставяне на помощ, когато не са в състояние да
предоставят необходимата помощ лично;
 Оказват съдействие в съответствие с възможностите си или
материална помощ по искане на кмета на общината или ръководителя на
операциите;
 Допускат при необходимост от провеждане на СНАВР влизането на
спасителни екипи и техника, извършване на теренни преустройства, изграждане
на съоръжения за защита от рискови фактори, разчистване на поземлен имот и
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отстраняване на сгради или техни части, съоръжения и насаждения, когато е
собственик, ползвател или управител на недвижимия имот;
 Предоставят на ръководителя на спасителния екип информация за
опасностите, които биха могли да застрашат здравето и живота на спасителите или
населението;
 Допускат безвъзмездно разполагане на съоръжения на системите за
ранно предупреждение и оповестяване в недвижимите имоти, които са негова
собственост, и да осигури достъп до тях за експлоатацията им.
 Не възпрепятстват достъпа на оправомощени длъжностни лица до
колективните средства за защита за контрол, профилактика и ремонт.
7. Задължения на юридическите лица и еднолични търговци,
осъществяващи дейност в обекти І-ва категория по ЗУТ /чл. 35 от ЗЗБ/ с
опасност за възникване на бедствие /авария/:
 Разработват авариен план на обекта и го утвърждават, и актуализират
при промяна на обстоятелствата;
 Организират провеждане на тренировки по изпълнението на плана наймалко веднъж годишно;
 Предоставят на кмета на общината информация за общинския план за
защита при бедствия;
 Изграждат и поддържат локални системи за оповестяване;
 Създават, подготвят и поддържат в готовност сили и средства за
защита на работещите в обекта;
 Провеждат обучение на работещите за защита при бедствия.
8. Задължения на юридическите лица и еднолични търговци,
осъществяващи дейност в обществени сгради ІІ категория по ЗУТ /чл. 36 от
ЗЗБ/:
 Разработват план за защита при бедствия на пребиваващите и го
утвърждават, и актуализират при промяна на обстоятелствата;
 Организират провеждане на тренировки по изпълнението на плана наймалко веднъж годишно;
 Провеждат обучение на персонала за защита при бедствия;
 Юридическите лица и едноличните търговци, включени в плана за
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи,
са длъжни да предоставят при поискване планираната помощ/чл. 37 от
ЗЗБ/;
 Юридическите лица и едноличните търговци - оператори на радио- и
телевизионни програми, при поискване от оперативните центрове на
единната спасителна система излъчват незабавно и без изменение на
съдържанието и смисъла неотложна информация, необходима за защитата
на населението като информацията се излъчва безвъзмездно.
9. Доброволни формирования.
Доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение
на общинския съвет. /чл. 41 от ЗЗБ/.
При условия и по ред, определени в Закона за защита при бедствия, се
създават доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на
бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях.
Кметовете на общини, райони, кметства и кметските наместници
организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене
на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия /чл. 142. (1) от Закона
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за горите/.
Финансирането е регламентирано в Закон за общинските бюджети.
Подзаконови нормативни актове:
1. Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на
доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях /приета с ПМС
123 от 25.06.2012 г., обн. ДВ бр.50 от 03.07.2012 г./, ... изм. и доп. ДВ бр.94 от
24.11.2017 г.
2. Наредба № Iз-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и
водене на регистрите на доброволните формирования. /в сила от 31.08.2012 г.
издадена от МВР, обн . ДВ.бр.67 от 31.08.2012 г./ , ... изм. и доп. ДВ бр.58 от
31.07.2015 г.
3. Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на
възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за
защита при бедствия“, /приета с ПМС № 143/20.06.2008 г. изм. и доп. ДВ. Бр. 16 от
19.02.2013г., ... изм. и доп. ДВ бр.29 от 08.04.2019 г.
4. Решение на МС № 208 от 16.04.2019 г. за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности през 2020 г. с натурални и стойностни
показатели.
5. Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при
бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода
2012–2020 г.
10. Бедствено положение. Същност и органи за прилагане. Обявяване
на бедствено положение /чл. 48, 49, 50, 53 от ЗЗБ/.
БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ е режим, който се въвежда в зоната на бедствието
от определените в закона органи, свързан с прилагането на мерки за определен
период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на СНАВР.
КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА обявява със заповед бедствено положение за цялата
или за част от територията на общината. Копие от заповедта се изпраща незабавно
на областния управител и на министъра на вътрешните работи.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ обявява със заповед бедствено положение за
цялата или за част от територията на областта. Копие от заповедта се изпраща
незабавно на министъра на вътрешните работи.
11. Отговорности и задачи на Главна дирекция "Пожарна безопасност и
защита на населението“.
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ е
национална специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна
безопасност, спасяване и защита при бедствия при условията и по реда на Закона
за МВР и на Закона за защита при бедствия, като извършва:
 превантивна дейност;
 държавен противопожарен контрол;
 превантивен контрол;
 пожарогасителна дейност;
 спасителна дейност;
 разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности
по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност;
 разрешителна и контролна дейност на продукти за пожарогасене по
отношение на тяхната гасителна ефективност;
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 неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при
наводнения и операции по издирване и спасяване;
 химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и
аварии, свързани с опасни вещества и материали, и овладяване на екологични
инциденти;
 ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна
опасност на органите на изпълнителната власт и населението;
 оперативно сътрудничество със структурите на Европейския съюз, НАТО
и международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на
населението, хуманитарната помощ, гражданско-военното аварийно планиране;
 подпомагане дейността на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
 методическа и експертна помощ по защита при бедствия на
териториалните органи на изпълнителната власт;
 защитата на населението при обявяване на режим "положение на война",
"военно положение“ или "извънредно положение“ в съответствие с разпоредбите
на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. и Допълнителните протоколи към
Женевските конвенции от 1977 г.;
 взаимодействие с компетентните органи по въпросите на готовността за
работа при положение на война, при военно или извънредно положение;
 информационно-аналитична дейност;
 научно-приложна и експертна дейност.
При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни
аварийно-възстановителни работи за осигуряване на достъп до мястото на
бедствието или произшествието, до изкуствени и естествени водоизточници
органите за пожарна безопасност и защита на населението /съгл. чл. 124. (1) от
ЗМВР/ имат право:
 да влизат в жилищни, производствени и други сгради и помещения на
физически и юридически лица;
 да разрушават сгради или части от тях, да разглобяват конструкции, да
отстраняват, унищожават или повреждат имущество или насаждения, когато нямат
друг начин за извършването на дейността;
 да използват спасителни, пожарогасителни, транспортни, съобщителни
и други технически средства - собственост на физически или юридически лица;
 да привличат длъжностни лица и граждани за оказване на съдействие;
 да изменят реда за движение в района, където се извършват
пожарогасителни и спасителни дейности, както и неотложни аварийновъзстановителни работи до пристигането на съответните компетентни органи;
 да използват безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за
осигуряване на необходимите количества вода при бедствия, за гасене на пожари
и при извънредни ситуации.
При бедствия, пожари и извънредни ситуации органите на държавната власт,
на местното самоуправление, юридическите лица и гражданите са длъжни при
поискване да предоставят на органите за пожарна безопасност и защита на
населението собствени спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и
други технически средства. За използването на тези средства на собствениците се
заплаща обезщетение по ред, определен от министъра на вътрешните работи.
Основните подзаконови нормативни актове са:
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1. Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система
за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и
населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, В сила от
09.03.2012 г., Приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г., Обн. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г.,
изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019 г.
2. Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и
разсредоточаване, Обн. - ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., Приета с ПМС № 337 от
20.12.2012 г.
3. Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и
картографиране на рисковете от бедствия, В сила от 02.11.2012 г., Приета с ПМС №
264 от 25.10.2012 г., Обн. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари
2014г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г.
4. Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на
критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, В сила от
23.10.2012 г., Приета с ПМС № 256 от 17.10.2012 г., Обн. ДВ. бр.81 от 23 Октомври
2012г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 26 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016г.
5. Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и
ограничаване на последствията от тях, В сила от 19.01.2016 г., Приета с ПМС № 2 от
11.01.2016 г., Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари
2018г.
6. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на
личните предпазни средства, В сила от 21.04.2018 г., Приета с ПМС № 5 от
11.01.2018 г., Обн. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г.
7. Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични
инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита, Приета с ПМС
№ 38 от 18.02.2013 г.,Обн. ДВ. бр.19 от 26 Февруари 2013г.
8. Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и
радиационна авария, В сила от 29.11.2011 г., Приета с ПМС № 313 от 22.11.2011 г.,
Обн. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. ДВ.
бр.55 от 7 Юли 2017г.
9. Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане,
предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита, В сила
от 20.01.2009 г., Приета с ПМС № 3 от 10.01.2009 г., Обн. ДВ. бр.5 от 20 Януари
2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., изм.
ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.
10.ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет, в сила от
13.04.2010 г., приет с пмс № 58 от 06.04.2010 г.,обн. дв. бр.28 от 13 април 2010г.,
изм. дв. бр.7 от 21 януари 2011г., изм. и доп. дв. бр.32 от 24 април 2012г., изм. и
доп. дв. бр.75 от 2 октомври 2012г., изм. дв. бр.62 от 12 юли 2013г., изм. и доп. дв.
бр.25 от 18 март 2014г., изм. дв. бр.60 от 22 юли 2014г., изм. и доп. дв. бр.102 от
12 декември 2014г., изм. дв. бр.8 от 30 януари 2015г., изм. и доп. дв. бр.22 от 22
март 2016г., изм. дв. бр.40 от 27 май 2016г., изм. и доп. дв. бр.96 от 2 декември
2016г.
11. Инструкция № 8121з-915 за условията и реда за осъществяване на
оперативна защита при наводнения, Обн. В ДВ 101 от 09.12.2014 г.
12. Инструкция № 8121з-914 от 01 декември 2014 г. за условията и реда за
осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи
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13. Инструкция № 8121з-955 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за
осъществяване на операции по издирване и спасяване
14. Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за
осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за
пожарна безопасност и защита на населението в министерството на вътрешните
работи, в сила от 25.01.2019 г., издадена от министъра на вътрешните работи. обн.
дв. бр.8 от 25 януари 2019г.
15. Инструкция № 2 от 5 Юли 2004 г. за подготовката и обучението на децата,
педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за
безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари
16. Инструкция № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за
осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари,
бедствия и извънредни ситуации
Б) В Р РУМЪНИЯ
1. ОТНОСНО ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ:
 Извънредната наредба на правителството № 21/2004 на
Националната система за управление на извънредните ситуации, одобрен с
изменения и изпълнения на Закон № 15/2005;
 Решение на правителството на Румъния № 1491 / 09.09.2004 г. за
одобряване на рамков регламент относно организационната структура,
задълженията, функционирането и оборудването на работните комисии и
центровете за извънредни ситуации;
 Правителствена наредба № 2288/2004 г. за одобряване на
разпределението на основните функции за подкрепа, осигурени от
министерствата, другите централни държавни органи и неправителствени
организации в областта на превенцията и управлението на извънредни
ситуации;
 Закон № 481/2004 за гражданска защита, с последващи изменения и
изпълнения д. Заповед на министъра на администрацията и вътрешните
работи № 1259 от 10 април 2006 г. за одобряване на норми за организиране и
обезпечаване на дейността за предупреждение и оповестяване в ситуации на
гражданската защита;
 Правителствена наредба № 642/2005 за одобряване на критериите
за класификация на административно-териториалните единици, обществени
институции и на икономическите субекти от гледна точка на гражданската
защита в зависимост от вида на специфични рискове;
 Правителствена наредба № 501/2005 за одобряване на критерии за
осигуряването на средства за индивидуална защита на гражданите;
 Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи
№ 1184 от 6 април 2006 г. за одобряване на норми за организиране и обезпечаване
на дейността на евакуация при аварийни ситуации.
2. ОТНОСНО ПРИРОДНИТЕ РИСКОВЕ:
 Правителствена наредба № 2288/2004 г. за одобряване на
разпределението на основните функции за подкрепа, осигурени от
министерствата, другите централни държавни органи и неправителствени
организации в областта на превенцията и управлението на извънредни
ситуации;
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 Правителствена наредба № 1.85 / 2005 г. за одобряване на
Национална стратегия за управление на риска при наводнения;
 Обща заповед на министъра на администрацията и вътрешните
работи и министъра на околната среда и управление на водите №
638/420/2005 за одобрение на Наредбата за управление на извънредни ситуации,
причинени от наводнения, опасни метеорологични явления, инциденти в
хидротехнически съоръжения и инцидентни замърсявания;
 Обща заповед на министъра на администрацията и вътрешните
работи и министъра на околната среда и управление на водите №
1995/1160/2006 за одобрение на Наредбата за предотвратяване и управление
на извънредни ситуации при риск от земетресение и/или свлачища;
 Ръководство на областния управител и кмета за управление на
извънредни ситуации в случай на наводнение.
3. ОТНОСНО ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ РИСКОВЕ:
 Правителствена наредба № 95/2003 г. за контрол на дейности,
представляващи опасност от големи аварии с опасни вещества;
 Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи
№ 647/2005 за одобряване на методологични норми за разработване на аварийни
планове при случай на произшествия с опасни вещества;
 Заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната
среда № 142/2004 за одобряване на процедурата за оценка на доклада за
сигурност по отношение на опасните дейности, които причиняват големи
аварии с опасни вещества;
 Заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната
среда № 1084/2003 относно одобряване на процедурите за оповестяване на
дейностите, свързани с причинени аварии с опасни вещества;
 Заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната
среда № 251/2005 относно организацията и функционирането на рискови
щабове по отношение на контрола на дейностите, представляващи опасност
от големи аварии с опасни вещества;
 Заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната
среда № 1299/2005 г. за одобряване на процедурата за инспекция;
 Обща заповед на министъра на земеделието, горите, водите и
околната среда № 2/211/118/2004 за одобряване на реда за регулиране и
контрол на транспортирането на отпадъците на румънска територия;
 Закон № 6/1991 Присъединяване на Румъния към Конвенцията на
базата на контрола на превоза на опасни отпадъци.
4. ОТНОСНО ЯДРЕНИ РИСКОВЕ:
 Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи
№ 684/2005 за одобряване на методически норми за планирането, подготовката
и намесата в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка;
 Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи
№ 683/2005 за одобряване на генериране процедури за събиране на данни и
валидиране на отговор по време на радиационна авария;
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 Заповед CNCAN № 242 за одобряване на републиканските норми за
сигурност на планирането, подготовката и намесата в случай на ядрена авария
или радиационна аварийна обстановка.
5. ОТНОСНО ЗАЩИТАТА ПРИ ПОЖАРИ:
 Закон No И307 / 2006 г. за борба срещу пожар, с последващи
изменения и изпълнения;
 Решение на правителството № 622/2004 г. за създаване на условия
за навлизане на пазара на строителните продукти, с последващи изменения и
изпълнения (транспонира с директивата за строителните продукти 89/106 /
ЕИО);
 Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи
№ 1474/2006 г. за одобряване на регламента по отношение на планирането,
организацията,
подготовката
и
провеждането
на
дейността
по
предотвратяване на аварийни ситуации;
 Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи
№ 163/2006 за одобряване на общи норми за борба срещу пожар.
2.2. ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ, УЧАСТВАЩИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ОТ:
НАВОДНЕНИЯ, ПОЖАРИ, ЗАТРУПВАНЕ СЪС СНЯГ, АВАРИИ В АЕЦ И
ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ И ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА В
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН /ОКРЪГ КЪЛЪРАШ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА/, С РОЛЯ В
УПРАВЛЕНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
Ролята на органите на изпълнителната власт в управлението на
извънредни ситуации:
 Централните изпълнителни органи разработват планове за защита от
бедствия, за да изпълнят задълженията, определени в Националния план за защита
от бедствия.
 Обучението на населението за поведението и действията при
извънредни ситуации и прилагането на тези необходими мерки за защита от
бедствия се организират от кметствата на общините.
 Координирането на компонентите и уникалната спасителна система се
осъществява чрез оперативни центрове за комуникация и информация на
Министерствата на вътрешните работи в Р България и Р Румъния.
Оперативни информационни центрове:
 Получават и оценяват информация за извънредни ситуации;
 Уведомяват компетентните компоненти на Единната спасителна система
и координират последвалите дейности въз основа на стандартни оперативни
процедури;
 Уведомяват органите на изпълнителната власт относно всяко бедствие;
 Включват допълнителни сили и средства на основните елементи и други
компоненти на единната спасителна система в съответствие Плана за защита при
бедствия на общината (чл. 29 (2), т.4 );
 Работят по искане на кмета на населеното място, кмета на общината или
областния управител.
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Доброволческите единици:
Създават се от кмета на общината чрез решение на общинския съвет.
Задълженията на кмета на общината:
 Да сключи договори за доброволчество;
 Да осигури необходимото за доброволеца обучение и оборудване;
 Да осигури доброволци за всички застраховани социални рискове;
 Да подпише договор за обучение на доброволческите екипи.
Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ има следните задължения:
 Поддържа регистър на доброволческите звена;
 Определя уникален код на доброволческите звена;
 Дава персонален идентификационен номер на всеки доброволец;
 Поддържа регистър на обучаващите доброволци.
Към Министерския съвет се създават Национални съвет и щаб за намаляване
на риска от бедствия и за изпълнение на Националния план за защита при бедствия,
както и Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане, наричана подолу „Комисията“. Комисията се оглавява от Министъра на вътрешните работи.
Представителите на Националната асоциация на общините на Република
България и областните управители участват с консултативни права в работата на
комисията.
Комисията се подпомага технически от Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Министерство на вътрешните работи.
Ако е необходимо, Комисията може също да включва експерти от
министерства и агенции от други организации.
Помощта и възстановяването при бедствия включва предоставянето на
спешни услуги, помощ за рехабилитация на обектите и възстановяване при
бедствия.
Спешната помощ се организира и предоставя от кметовете на
общините и включва:
 Временно хранене и подслоняване на жертви, домашни любимци и
ферми;
 Разпространяване на дрехи и стоки за бита на пострадали лица;
 Вземане на други необходими мерки.
Аварийните дейности по възстановяване се организират от органите на
изпълнителната власт в съответствие с функциите им, определени чрез Закона за
защита при бедствия /ЗЗБ/, специалните закони и други разпоредби.
Министерският съвет моделира политиката на държавата в областта на
защитата от бедствия.
Министерският съвет, чл. 62 от ЗЗБ:
 Извършва общото управление за защита от бедствия;
 Приема Националната програма за защита от бедствия и годишните
планове за нейното изпълнение;
 Приема Националния план за защита при бедствия и Националния план
за спасяване и възстановяване в случай на бедствие;
 Въвежда национална система за ранно предупреждение и
предупреждава органите на изпълнителната власт и населението в случай на
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бедствие и установява с наредба условията и реда за действие по време на бедствие
съгласно предложение на министъра на вътрешните работи;
 Осигурява финансови ресурси за защита от бедствия.
Областният управител, чл. 64 от ЗЗБ:
 Организира и управлява защитата от бедствия в областта;
 Организира разработването и одобрява областния план за защита при
бедствия;
 Одобрява План за извършване на спасителните и възстановителните
работи в случай на извънредна ситуация /в случай на бедствие/ на работното място;
 Организира и отговаря за подготовката на регионалната администрация
по отношение на поведението и реагирането при бедствия и прилагането на
необходимите мерки за защита;
 Координира и контролира готовността за бедствия, подготвена от
регионалната администрация; териториални звена на министерства и агенции,
юридически и физически лица от областта;
 Организира и контролира прилагането на превантивни мерки за
предотвратяване или намаляване на последствията от бедствия;
 Предоставя данни за подготовката на Националния план за защита при
бедствия;
 Областният управител има за задача да създаде организация за
предупреждение при бедствия;
 Представя на Министерството на вътрешните работи годишен доклад за
дейността по защита при бедствия.
В случай на настъпването на бедствие на територията на областта,
управителят:
 Може да изпълнява Областния план за защита от бедствия;
 Може да обяви извънредно положение на територията на областта или
част от него;
 Обменя информация с оперативния център на Министерството на
вътрешните работи може да привлече допълнителни сили и ресурси чрез него;
 Организира, координира и контролира процеса на спасяване и
възстановяване при бедствия.
Кметът на общината, чл. 65 от ЗЗБ:
 Организира и управлява защитата от бедствия на територията на
общината;
 Организира разработването и внася за одобрение в общинския съвет на
общински план за защита при бедствия, предоставя информация за подготовката на
областния план и одобрява външните планове за действие при извънредни
ситуации;
 Организира, координира и прилага превантивни мерки за
предотвратяване или намаляване на последствията от бедствия;
 Предоставя своевременна информация на населението в случай на
заплаха или бедствие;
 Планира средства в проекта на общинския бюджет за осигуряване на
дейностите по плана за защита от бедствия в общината, както и резерв за спешни и
непредвидени разходи, свързани със защитата на населението;
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 Представя на областния управител годишен доклад за дейностите по
защита при бедствия.
В случай на бедствие на територията на общината, кметът има
следните правомощия, чл. 65 от ЗЗБ:
 Координира аварийните спасителни и възстановителни операции;
 Ръководи щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия;
 Може да обяви извънредно положение на територията на общината;
 Извършва обмен на информация с оперативния център – Център за
комуникация и информация на Министерството на вътрешните работи в областта;
 Той може да включва юридически и физически лица за предоставяне на
лична или материална помощ по отношение на техните възможности;
 Може да включва дейности по защита и създаване на доброволчески
части;
 Може да изисква координация от областния управител;
 Организира и координира временно евакуиране и предлага незабавна
помощ на пострадалите лица;
 Организира и координира предоставянето на помощ при настъпване на
бедствия за населението;
 Организира и контролира изпълнението на дейностите по
възстановяване при извънредни ситуации.
2.3. ПРАВНАТА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА СИТУАЦИЯ В Р РУМЪНИЯ И Р БЪЛГАРИЯ
В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
Управление при бедствия може да се определи като „всички знания относно
управленския процес, ориентирани към постигане на максимални резултати с
минимални усилия, в случай на някакви природни или причинени от човека
събития, при извършване на икономико-социални дейности“.
Управлението при бедствия е наука, защото отговаря на всички критерии за
установяване и количествено определяне на теоретичните елементи при
възникването на бедствия, използва постоянно феноменологически обяснения,
придружени от изчислителни връзки от математически апарат в постоянно и
непрекъснато развитие.
Това е изкуство, представляващо начин за водене на общност, съставена от
различни социални категории, епохи, културни подготовки, в рамките на някаква
повече или по-малко строгост, както и оптималното и ефективно използване на
всички видове ресурси за постигане на предложената цел.
Това е и изкуство, защото при управлението на мерките преди бедствието,
и особено на действията след бедствието, се отчитат ефектите на определени
явления, като: паника, настроение и психика на хората пред суровите
реалности, борбата за оцеляване и преодоляване на трудните моменти в
социално-икономически план и търсене на подходящи решения в екстремни
ситуации.
Пространственото /териториално-устройственото/ планиране за
участие е важно, като се работи с политици за забрана на строителството в зоните
на наводнения. Ако строителството е абсолютно необходимо, трябва да се
разрешават само сгради, пригодени за наводнения. Зоните с риск от наводнения
също трябва да бъдат определени, за да се даде тема за анализ на онези, които
планират работата по подобряване на планирането на земята /земеползването/.
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Много е важно да планирате предварително евакуацията по ясен и лесно
разбираем начин, както и съобщения, които вдъхват увереност, във времето и
един точен поток от информация, която трябва да бъде разпространена сред
широката общественост. Социалната уязвимост, ниските доходи и възрастните хора
винаги трябва да бъдат взети предвид.
Рехабилитацията и всички действия след наводнение трябва да се
разглеждат като възможност, тъй като хората са готови да учат и по-лесно да
приемат мерките за минимизиране веднага след наводнението. През този период
също трябва да бъдат представени добре планирани планове за управление на
наводненията и нови мерки за минимизиране на рисковете от наводнения и дори би
било възможно преместването на редица хора. Рехабилитацията трябва да има помалко влияние върху икономическия растеж, ако разходите на населението са
основно намалени чрез използване на икономии.
Застрахователните полици трябва да насърчават хората да не строят в
близост до /върху заливните тераси/ водоеми. Също така, купувачите на жилища
трябва да са нащрек, особено ако купуват имоти в зона на наводнения.
2.4. ИНТЕГРИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНИКИ ЗА АНАЛИЗ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ
РИСКОВЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН
Събитията, които настъпиха през последните години в Европа и у нас, ни
помагат да разберем важността на рисковете и възможността да ги
идентифицираме или поне да приближим до причините на тяхното възникване.
В много по-малка степен всички, лицата, вземащи решения, хора или
компании, сме изложени на рискове в личния или професионалния живот.
Въздействието на природните рискове продължава да се увеличава всяка
година и ако се желае да се противодейства на отрицателните ефекти, първата
стъпка е да се създадат ефективни механизми за идентификация, инструменти и
техники за анализ.
Естественият анализ на риска е основа за провеждане на проучвания за
въздействие и оценка на риска, както и за планиране на земеползването и
планиране на аварийни действия.
За да се разбере този проблем, е изключително уместно да се дефинират
понятията за опасности и рискове.
Понякога рискът се счита за синоним на опасност, но рискът има и редица
допълнителни последици.
Опасността се определя като „потенциална заплаха за хората и тяхното
имущество“, а рискът като вероятност за настъпването на опасност.
Опасността, рискът и бедствията действат в променлив мащаб. По отношение
на тежестта на опасността беше направена следната класификация:
• опасности с пряк ефект върху хората: смърт, болест, стрес, щети;
• опасности с пряко въздействие върху стоки: икономически загуби,
унищожаване на различни стоки;
• опасности с пряко въздействие върху околната среда: загуби, отразени
върху флората и фауната, замърсяване.
Идентифицирането на риска и оценката на риска се основават на проучвания,
които анализират хронологични данни за настъпването на определено събитие и
неговите последици.
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След като бъде идентифицирано извънредното събитие, е възможно да се
приемат стратегии за реагиране, които включват оценка и отговор, на няколко
етапа.
Четирите етапа са:
1. планиране преди бедствието: това обхваща голям брой дейности,
като серия от топографски анализи на устойчивостта на почвата, планове за
евакуация и др.;
2. подготовка: незабавен сигнал на населението, когато се очаква
бедствие, серия от конкретни програми за аварийно предупреждение за
населението с максимална ефективност, така че хората да бъдат мобилизирани
според плана за евакуация;
3. отговор: временно, този етап се намира непосредствено преди и след
настъпването на съответното събитие, включително реакцията на различните
предупреждения за населението и бързи евакуационни дейности;
4. възстановяване и реконструкция: е дългосрочна дейност, която се
стреми да се върне към нормално състояние след тежко опустошение, вземайки
предвид факта, че могат да се появят опустошителни последици в следствие на
бедствие в райони, които очевидно са добре подготвени за справяне с бедствия.
Тези проекти работят посредством местни уредби, които включват висока
степен на приемливост и подкрепа от общността, те са разположени на интерфейса
между мерките за намаляване на загубите, основаващи се на така наречените
подобрени човешки събития, и тези, базирани на някаква адаптация на хората, на
условията, наложени от възникването на извънредното събитие.
Намаляването на уязвимостта на хората спрямо извънредното събитие
включва създаване на промени в отношението и поведението на хората към
бедствия. В този контекст помощите за бедствия имат компонент, представен от
реакцията на хората в случай на очакване на бедствие.
Промяната на събитието е ограничена като отговор поради незначителна
степен на контрол, която човекът може да упражнява над разрушителните сили на
природата. Повечето географски опасности са извън способността на човека да ги
контролира.
Промяната на събитието – Тя предполага защитата на сравнително малки
площи чрез прилагане на конкретни проекти за структурни мерки.
Промяната на уязвимостта – Тя включва мерки за предупреждение на
населението.
Модификацията на уязвимостта се състои от:
 подготовка на населението;
 програми за превенция;
 планове за евакуация;
 осигуряване на спешна медицинска помощ и храна;
 изградени приюти за евакуираните и т.н.
Каквито и формални договорености да бъдат направени в случай на аварийни
планове, жизненоважните елементи са разбирането и сътрудничеството между
хората. Важна роля има и международната подкрепа на правителствените агенции
и неправителствените организации, благотворителни програми.
Системи за предотвратяване и предупреждение
Предсказанието се основава на статистическата теория и използва
исторически данни от минали събития, за да се оцени бъдещата вероятност,
повторение в подобни събития.
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Прогнозата зависи от откриването и оценката на отделно събитие, което се
развива чрез последователност от процеси на околната среда, които са добре
разбрани. Прогнозата се основава на научно наблюдаеми факти и има тенденция да
бъде краткосрочна.
Предупреждението е съобщение, което информира и алармира обществото
за екстремно събитие и посочва стъпките, които трябва да се предприемат за
минимизиране на загубата.
Всички предупредителни системи се състоят от три взаимозависими
функционални модула:
1. Оценка – тя включва няколко подкатегории, като се започне с първо
наблюдение на промяна в околната среда, която може да представлява заплаха,
докато не се прецени естеството и големината на бедствието, и накрая се решат
оптималните решения в този случай – приоритетът на този модул е да се увеличи
точността на предотвратяване и увеличаване периодът между времето на издаване
на предупреждението и реалното време на настъпване на събитието.
2.Разпространението се представя чрез предаване на предупредителното
съобщение от специалистите, които предвиждат настъпването на екстремно
събитие до обитателите на района, който се предполага, че ще бъде засегнат –
включва се посредническа среда, която включва различни методи за комуникация.
3. Отговорът: двата предишни етапа имат за цел да активират този модул.
Подсистемите на реакцията се влияят от прякото производство на съответното
събитие и механизмите за обратна връзка, за да се подобрят системите за
предупреждение; естеството на отговора се влияе от вида на предупредителното
съобщение и от областта на определящите фактори.
Мотивацията за разработване на система за управление на бедствия и
публично разпространение на информация има двойна подкрепа:
1. Подпомагане на факторите за вземане на решения от публичната
администрация на ръководителите на публичните институции, които вземат
решения в случай на извънредни ситуации, чрез сложна система в областта на
извънредните ситуации, която позволява да се вземат информирани решения,
базирани на принципи, произтичащи от историята на природните бедствия,
настъпили в района/административна територия;
2. Наличие на система за обществено разпространение на информация сред
населението и на система за ранно предупреждение на властите при природни
бедствия (наводнения, снеговалежи, големи пожари, продължителна суша,
свлачища, силно замърсяване на въздуха, водата и почвата и други природни
бедствия).
Важен принос за реализирането на тази сложна система е интегрирането на
подсистемите със записа на компонентните модули и взаимодействието между
тях.
В тази връзка трябва да обърнем внимание и на разработването на
стимулационна и контролна система за оценка на риска от пожари,
възникване на природни бедствия (наводнения, снеговалеж, виелици и др.) и
техните последици:
 разработване на система за ранно предупреждение при опасност от
възникване на природни бедствия;
 разработване на система в интернет технологиите, насочена към
управление на информацията за развитието на разрушителните фактори;
 разработване на експертна система за управление на риска;

www.Interregrobg.eu

стр. 28 от 176

 разработване на пилотни системи за управление
разпространение на информация за безопасността на населението.
Процесът на управление на риска включва три фази:
1. идентификация на риска;
2. анализ на риска;
3. реакция/отговор на риска.

и

публично

ТЕХНИКИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА:
 Създаване и прилагане на мерки за контрол на риска в рамките на
публичните единици;
 Мониторинг на изпълнението на мерките, установени в плановете за
реагиране на риска;
 Преглед на риска (постоянно или когато ситуацията го изисква) и
периодично отчитане на неговата ситуация.
За ефективното изпълнение на процеса на управление на риска на ниво
публично образувание е необходимо да съществува:
 Екип за управление на риска;
 Отговорници за управлението на риска в публичната единица
(ръководители на риска);
 Системна процедура за управление на риска;
 Планове за реагиране и процедури за противопожарна намеса;
 Планове за реагиране и процедури за намеса в случай на наводнения;
 Планове за реагиране и процедури за намеса при затрупване със сняг;
 Планове за сътрудничество при рисковете, идентифицирани на
съвместно ниво;
 Схема на потока от информация за вземане на решения;
 Места/пространства за аварийна евакуация и тяхното оборудване;
 Планиране
на
упражнения/приложения
в
съответствие
с
конкретните технически разпоредби;
 Месечни отчети за информация и анализ на префекта;
 Протоколи за сътрудничество с подобни институции в страни с
общи граници, в случай на извънредни ситуации;
 Ситуацията с ресурсите, таблица със запасите от съществуващи
средства и материали за отбрана, начини как да се покрие
недостигът от местната наличност посредством помощта от
страна на комитета на извънредни ситуации, които са йерархично
по-висши и др.;
 Правила за поведение в случай на извънредна ситуация.
Функционалният инструмент в управлението на риска представлява
„РЕГИСТЪР НА РИСКА“
ДОКУМЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ:
 ФОРМУЛЯР ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА
 Попълва се за всеки новоидентифициран риск;
 РЕГИСТЪРЪТ НА РИСКОВЕТЕ, изготвен на ниво административна
общност;
 Попълва се при настъпването на риска;
 ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
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 Включва мерките, предприети за управление на значителни/
стратегически рискове.
 ФИШ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ
 Прави се за всеки риск, регистриран в одобрения план за
действие.
Очаквани резултати:
 Намаляване на броя на засегнатите хора и стоки при извънредни
ситуации;
 Насърчаване и прилагане на нови технологии, които гарантират
намаляването на въздействието на извънредните ситуации;
 Укрепване на капацитета за готовност за спешни ситуации на
населението, органите, както и на частните институции и оператори, особено на
тези, които управляват критичната инфраструктура;
 Засилване на дейността на превантивната комуникация и информация;
 Засилване на дейността на обучение на хора с отговорности по
отношение на управлението на извънредни ситуации;
 Утвърждаване на ролята на институцията, отговорна за обучението на
персонала за доброволчески и частни услуги при извънредни ситуации, както и на
институция, която подкрепя сектора на компетентност и предоставянето на
доброволчески и частни услуги;
 Поемане на отговорностите за сигнализиране на населението чрез
модернизиране и оптимизиране на системата за уведомяване-предупреждение и
алармирането;
 Повишаване на капацитета за интегрирано реагиране при извънредни
медицински ситуации, пожари и гражданска защита;
 Засилване на сътрудничеството на национално и международно ниво.
2.5. ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И СЪВМЕСТНА НАМЕСА В РИСКОВИ
СИТУАЦИИ
Окръг Кълъраш:
 Съвместен план за интервенция в областите на
Генералния инспекторат за извънредни ситуации
дирекция пожарна безопасност и защита
(№1004/OP/129/19.03.2013).
Община Добричка:
 Съвместен план за интервенция в областите на
Генералния инспекторат за извънредни ситуации
дирекция пожарна безопасност и защита
(№1004/OP/129/19.03.2013).

компетентност на
Румъния и Главна
на
населението
компетентност на
Румъния и Главна
на населението

2.6. ИНФОРМАЦИОННИ РЕШЕНИЯ МЕЖДУ СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ/КОМУНИ НА
БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ОТНОСНО ОБЩИТЕ ОПАСНОСТИ, ПРОГНОЗИРАНЕ И
ИЗРАБОТВАНЕ НА СЦЕНАРИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ
ПРИ: НАВОДНЕНИЯ, ПОЖАРИ, ЗАТРУПВАНЕ СЪС СНЯГ
 Получаване на метеорологични предупреждения и информация от
страна на Инспектората за извънредни ситуации „VLASCA“ на окръг
Кълъраш(I.S.U.J. „VLASCA“) и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – Министерство на вътрешните работи.
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 Анализ на потенциалните еволюции и ефекти от прогнозираните явления
на територията на област/окръг Добрич и Кълъраш;
 Взаимно информиране на партньорите от България (Румъния),
посредством Областния/Окръжния център за координация и управление на
интервенцията
в
Кълъраш(C.J.C.C.I.),
относно
съдържанието
на
предупрежденията, информацията и възможните последици за него.
 Мониторинг на еволюцията на явленията във времето и пространството
от страна на I.S.U.J. ,,VLASCA“ и Министерство на вътрешните работи – Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ от България;
 Мониторинг на настъпването на състояния или събития, генериращи
извънредни ситуации и съвместно информиране посредством C.J.C.C.I.;
 Съвместно информиране посредством C.J.C.C.I., за еволюцията на
наводненията по основните водни потоци, които пресичат територията на двете
държави.
 Съвместно информиране посредством C.J.C.C.I., за развитието на
факторите на околната среда на територията на окръг Кълъраш и Министерство на
вътрешните работи – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ от Р. България;
 Предаване на взаимни искания между Окръжния комитет за извънредни
ситуации Кълъраш(C.J.S.U. Кълъраш) и Министерство на вътрешните работи –
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ от България;
По отношение на мисията за наблюдение, предотвратяване или ограничаване
и отстраняване на последствията от извънредни ситуации:
 Участие на представители на Министерство на вътрешните работи –
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ от България в
„Упражнения и приложения за обучение или симулация по линията на извънредните
ситуации“, организирани на територията на окръг Кълъраш;
 Участие на представители на Окръжния център за координация и
управление на интервенцията в Кълъраш(C.J.C.C.I.) в „Упражнения и приложения
на подготовка или симулация по линията за спешни ситуации“, организирани на
територията на България.
2.7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПАРТНЬОРИТЕ В ОБЛАСТТА НА
УПРАВЛЕНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ /Институции и органи,
участващи в управлението на управлението на риска от: НАВОДНЕНИЯ,
ПОЖАРИ, ЗАТРУПВАНЕ СЪС СНЯГ, АВАРИИ В АЕЦ И ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА
РАДИОАКТИВНИ И ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА в окръг Кълъраши в Р Румъния и
тяхната роля в управлението на Извънредни ситуации/
Правителството изпълнява следните основни задачи:
 одобрява конкретните нормативни актове, в съответствие с
компетентността в областта;
 анализира периодично и винаги, когато ситуацията изисква дейността
по защита и намеса при извънредни ситуации;
 одобрява националния застрахователен план с човешки, материални и
финансови ресурси за управление на извънредни ситуации;
 предлага, съгласно закона, президентът на Румъния да установи и
прекрати извънредното положение в засегнатите райони;
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 сключва международни споразумения в областта на гражданската
защита;
 приема решения за предоставяне на спешна помощ и обезщетение на
засегнатите физически и юридически лица;
 одобрява планирането и заявления за гражданска защита от
международен характер;
 иска, ако е необходимо, международна подкрепа;
 одобрява отпускането на помощ вследствие на искания на държавите,
засегнати от бедствия.
Министерствата, органите на местната/автономната публична
администрация и другите специализирани органи на централната публична
администрация изпълняват следните основни задачи:
 установяват правомощията, които принадлежат на техните собствени
структури;
 разработват планове и програми за извънредни ситуации в своята област
на компетентност;
 осигуряват необходимите ресурси за интервенцията;
 изграждат оперативен капацитет за намеса, който, в случай на
необходимост, се предоставя на местните органи на публичната администрация;
 инициират изследователски програми или теми в областта;
 изграждат база данни, специфична за тяхната собствена област на
дейност, необходима в извънредни ситуации;
 осигуряват участието на представители, експерти и специалисти в
дейностите на Националния комитет за извънредни ситуации;
 предоставят на разположение на Министерството на администрацията и
вътрешните работи квалифициран персонал за създаване на екипи от експерти за
оценка или персонал, необходим за интервенцията, в зависимост от случая;
 предоставят на разположение на Националния комитет за извънредни
ситуации данните и информацията, необходими за изработването на националната
стратегия за гражданска защита, на плановете и програмите за защита и намеса при
извънредни ситуации, както и на Генералния инспекторат за извънредни ситуации
за създаване на собствена база данни;
 осигуряват управлението на видовете специфични рискове и
изпълнението на функциите на подпомагане чрез структури, специфични за
областите на компетентност, съгласно закона. Организирането и функционирането
на тези структури се определят с решение на правителството.
Министерство на националната отбрана – MApN:
 планира и изпълнява мерки за защита и намеса в съответствие с
организацията на техните собствени конкретни планове и съвместни планове с
други министерства.
Министерство на вътрешните работи – MAI осигурява посредством
Окръжните инспекторати за извънредни ситуации:
 предаването на прогнози, предупреждения и информация относно
възникването на наводнения, опасни метеорологични явления и случайно
замърсяване до потенциално засегнати местности и важни социално-икономически
цели, получени от Оперативните центрове на системите за управление на водите;
 мониторинг
и
координиране
на
прилагането
на
предупредителни/алармени системи за населението в териториите и периодична
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проверка на тяхното функциониране, както и обясняване и разлепване на
сигналите, използвани в извънредни ситуации на видими места;
 разработване на програми за подготовка на населението, за защита и
намеса в случай на наводнения, опасни метеорологични явления, аварии в
хидротехнически конструкции и случайно замърсяване, провеждане на учения и
приложения на подготовка на населението и икономически оператори в рисковите
зони и проверка на приложимостта на мерките в плановете отбрана;
 периодичното обучение на местната публична администрация
(префекти, под-префекти, председатели на окръжните съвети, кметове)
относно задачите, възложени им за управление на извънредните ситуации,
породени от специфичните рискове;
 оперативната намеса за отстраняване на последиците от наводнения,
аварии на хидротехнически съоръжения и аварийно замърсяване, с техническа
помощ на специалистите от звената за управление на водите;
 изработването на оперативните отчети за въздействието на
специфичните рискови фактори и предприетите мерки, чрез постоянно
сътрудничество с оперативните центрове на системите за управление на водите,
които те предават на Главна инспекция по извънредни ситуации и в Оперативния
център на Министерството на околната среда и водите, посредством грижите на
групата на техническа поддръжка;
 предаването от Оперативния център към Системата за управление на
водите на информация относно въздействието на опасните метеорологични явления
(обилни снеговалежи, валежи, градушка, ефекти от суша и др.), по негово
искане;
 участието в снабдяването с питейна вода на населението от засегнатите
места), разработване и представяне пред Правителството за одобрение на проекта
за национална стратегия за гражданска защита;
 разработването и одобряването на проекти за конкретни нормативни
актове;
 координирането дейностите по евакуация в съответствие с изготвените
планове;
 организирането и провежда дейността по разчистване на територията от
неексплодиралите боеприпаси по време на военни конфликти;
 периодичното анализиране заедно с органите на централната публична
администрация на етапите на провеждане на необходимите мерки, които трябва да
бъдат предприети в ситуации на гражданска защита;
 разработването методически норми за съставяне на вътрешни и външни
планове за действие при извънредни ситуации на икономическите оператори;
 организирането и провеждането на специализирани упражнения и
приложения;
 координирането на действията за ограничаване и премахване на
последиците от извънредните ситуации;
 сътрудничеството си с международни специализирани органи.
Полицейските участъци съдействат за предаването в селските райони
на прогнозите, предупрежденията и информацията относно опасните
хидрометеорологични явления през периодите, когато кметствата и
пощите не са достъпни постоянно;
Главната инспекция за извънредни ситуации е регулаторен орган в
областта на гражданската защита.
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Министерство на околната среда и водите - MMGA:
 разработва националната стратегия за защита срещу наводнения, опасни
метеорологични явления, аварии на хидротехнически конструкции и случайно
замърсяване;
 ежегодно прави предложения за осигуряване от държавния бюджет
финансовите средства, необходими за покриване на разходите за създаване и
подновяване на запасите от отбранителни материали и средства, за защитните
действия срещу наводнения, опасни метеорологични явления, аварии на
хидротехнически конструкции и случайно замърсяване, в областта на управлението
на водите, както и за извършване на нови работи с ролята на отбрана от наводнения
и възстановяване на работи, засегнати от бедствия;
 координира и следи постиженията в единната концепция за
хидротехнически работи с роля относно защитата;
 координира на национално ниво активността на отбраната срещу
наводненията, опасните метеорологични явления, аварии на хидротехническите
съоръжения и обеззаразяването и борбата с аварийното замърсяване, следва
начина на информиране с данни и хидрологичните и метеорологичните прогнози на
заинтересованите фактори;
 инициира разработването или изменението на нормативни актове в
областта на отбраната срещу наводнения, опасни метеорологични явления, аварии
на хидротехнически съоръжения и случайно замърсяване, както и наредби за
тяхното прилагане. Контролира как се спазват правните разпоредби и наредби в
тази област;
 сътрудничи си с международни организации въз основа на конвенциите,
по които румънската държава е страна, по отношение на защитата срещу
наводнения, опасни метеорологични явления, аварии на хидротехнически
конструкции и случайно замърсяване;
 ежегодно проверява техническото и функционалното състояние на
хидротехническите съоръжения с ролята на защита срещу наводнения, независимо
от собственика, заедно с единиците, които отговарят за тези съоръжения, като
установява мерките и дейностите, необходими за повишаване на степента на
безопасност при експлоатацията им;
 проверява установяването на запаси от материали и средства за
оперативна защита срещу наводнения от собствениците на строежи и от местните
комитети, както и начинът, по който средствата от държавния бюджет са били
използвани за попълване и подновяване на запасите, съставени в териториалните
звена на Националната администрация „Румънски води“;
 проверява изпълнението на дейностите по ремонт и поддържане на
хидротехническите конструкции с роля при защитата от наводненията, на
дейностите по поддръжка на водните потоци за осигуряване на капацитета за
отводняването им, на мостовете, мостчетата и други работи, които могат да
повлияят на изтичането, като има задължителни мерки за звената, които имат тези
цели в администрацията;
 осигурява условията на работа на Министерския комитет и Оперативния
център с постоянна дейност при извънредни ситуации;
 съгласува съвместно с Министерството на транспорта, строителството и
туризма и Министерството на администрацията и вътрешните работи изпълнението
на Решение 2850/2000/EEC на национално ниво;
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 осигурява функционирането на „националната фокусна/контактна
точка“ в регионалната дейност на басейна на Черно море срещу замърсяване;
 получава чрез Оперативния център всички оперативни доклади,
свързани със замърсяването на морето и участва в действията на Оперативното
командване за почистване на морето.
Национална администрация „Apele Române“ - ANAR:
 прилага разпоредбите на стратегията и технически координира, чрез
териториалните единици, дейностите по защита срещу наводненията, опасните
метеорологични явления, аварии на хидротехническите съоръжения и тези за
борба с аварийното замърсяване, за целите и дейностите по защитата на водните
потоци;
 изготвя планове за защита от наводнения и студове, за предотвратяване
и борба със случайно замърсяване и за ограничаване и използване на водата през
дефицитни периоди на речните басейни;
 осигурява чрез системите за управление на водите изработването на
окръжни планове за защита от наводнения, опасни метеорологични явления,
аварии на хидротехнически конструкции и случайно замърсяване;
 предоставя чрез Системите за управление на водите техническа помощ
при подготовката на общински, градски и комунални планове за защита срещу
наводнения, заледяване и случайно замърсяване;
 изготвя планове за предупреждение и алармиране на населените места,
надолу по течението на реките и на езерата за акумулиране на водни количества в
случай на инциденти с управлението на язовирите;
 осигурява поддръжката на работата по защита от наводнения от
администрацията;
 осигурява
инсталирането
и
правилното
функциониране
на
оборудването, /хидрометричните и валежните датчици/ в речните басейни и
хидротехническите работи в администрацията;
 предоставя необходимите данни за подготовката на проучванията за
възстановяване на високите вълни на придошлите реки и централизира елементите
отнасящи се до на поведението по време на водните потоци на хидротехническите
работи в администрацията;
 осигурява създаването и подновяването на запасите от защитни
материали и средства в съответствие с Рамковия регламент за осигуряване на
материали и средства за защита срещу наводнения, замръзванията и борбата с
инцидентното замърсяване, от средствата от държавния бюджет и от собствени
източници, както и съхраняването им в добри условия, за целите и работата в
администрацията;
 предлага нови защитни дейности/работи, както и конструктивна и
функционална оптимизация на съществуващите, в резултат на заключенията,
получени след преминаването на водните потоци;
 предлага на Министерския комитет, заедно с окръжните комитети,
мерки за насочено отводняване на земите, предварително установени в защитните
планове или въвеждане на специални мерки във функционирането на системите за
евакуация на водните потоци;
 осигурява управлението на групите за техническа поддръжка за
управление на специфичните видове риск, създадени в рамките на окръжните
комитети;
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 организира ежегодно, заедно със собствениците, проверки на
участъците за отводняване на мостове и мостчета, на дейностите по защита и
укрепване на бреговете и речните дъна, на районите за акумулиране на водни
количества, установяване на мерки и задължителни работи за собствениците, за да
се осигури капацитет за преминаване на потоците от придошлите реки;
 осигурява свързаната експлоатация на хидрографския басейн, на
езерата за акумулиране за смекчаване на наводненията и следи наредбите за
експлоатация на язовирите и акумулиращите езера, независимо от собственика, да
съдържат разпоредби, как да ги експлоатират преди, по време и след
преминаването на голямата вода, както и в случай на аварии на хидротехнически
конструкции и хидрологична суша;
 разполага, по време на водните потоци, със задължителни оперативни
мерки, свързани с употребата на езерата и язовирите, на системите за дренаж,
независимо от притежателите им, така че посредством експлоатацията, свързана
на ниво басейн, да се постигне максимална ефективност в действията на защитата
срещу наводнения;
 осигурява посредством Оперативните центрове на Системите за
управление на водите разпространението на информация, прогнози и
предупреждения, получени от водните дирекции, хидротехническите цели на
администрацията и оперативните центрове на окръжните инспекторати за
извънредни ситуации;
 участва посредством Оперативните центрове на Системите за
управление на водите, в предупреждаването на местните комитети при опасни
хидрометеорологични явления, аварии в хидротехнически конструкции и аварийно
замърсяване, както и в подготовката на населението за отбрана от наводнения чрез
периодични стимулационни учения;
 участва, в съответствие с разпоредбите на международните конвенции,
в организирането на защитата на река Дунав и други реки, които образуват или
преминават държавната граница на Румъния, като за целта те също си сътрудничат
с звената, които управляват пристанищата и водните пътища, и със съседните
окръжни комитети;
 осигурява изработването на информация, прогнози и предупреждения
относно наводнения, заледявания, суша и случайно замърсяване на речните
басейни;
 предприема постоянни мерки за повишаване на точността на
хидрологичните прогнози и тяхното разпространение в оперативните центрове на
системите за управление на водите и в блоковете, които работят в експлоатация на
хидротехнически дейности, и съпоставя получените от мрежата данни с тези,
идващи от тези единици;
 идентифицира, оценява, проверява и изяснява въпроси, свързани с
замърсяването на морето и организира оперативна намеса;
 осигурява предаването на информация на Министерския комитет и
Оперативния център при извънредни ситуации;
 осигурява безопасното функциониране на националната мрежа за
собствени хидрологични измервания;
 осигурява чрез своите лаборатории от физико-химични, биологични и
бактериологични анализи определянето на естеството на замърсителя и
еволюцията на замърсяващата вълна.
Национален институт по хидрология и управление на водите - INHGA:
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 осигурява изработването на информация, прогнози и предупреждения
относно наводнения, заледяване и хидрологична суша и предаването им до
Оперативния център за извънредни ситуации към Министерството на околната
среда и водите, до Оперативния център на Националната администрация „Румънски
води“ и до Оперативните центрове към Дирекцията на водите;
 осигурява безопасното функциониране на националната мрежа от
собствени хидрологични измервания;
 изготвя инструкции за разработване и предаване на предупреждения и
прогнози по отношение на появата на опасни хидрологични явления, одобрени от
Министерския комитет;
 осигурява методическо ръководство и координация на националната
мрежа от хидрологични измервания.
Национална метеорологична администрация - ANM:
 осигурява изработването на прогнози и предупреждения относно опасни
метеорологични явления и предаването им в Оперативния център за извънредни
ситуации към Министерството на околната среда и водите, в Националния
оперативен център в рамките на Главна инспекция за извънредни ситуации, в
Оперативния център на Националната администрация „Румънски води“ и до
Оперативните центрове към Дирекцията на водите, както и други заинтересовани
страни;
 осигурява безопасна работа на националната мрежа от метеорологични
измервания;
 разработва инструкции за определяне на критични прагове за опасни
метеорологични явления и за изработване и предаване на предупреждения и
прогнози за появата на тези явления, одобрени от Министерския комитет.
Окръжните съвети, Генералният съвет на община Букурещ, местните
съвети на общините, градовете и комуните и местните съвети на
секторите на община Букурещ имат следните основни правомощия:
 одобрява организацията на инспектората и на формированията за
защита и намеса при извънредни ситуации на ниво административно-териториално
звено, анализира ежегодно и винаги, когато е необходима дейността, и предприема
мерки за подобряването ѝ;
 одобрява годишните и перспективни планове за осигуряване на
човешки, материални и финансови ресурси за предотвратяване и управление на
извънредни ситуации;
 участва, съгласно закона, в осигуряването на финансиране на мерки и
действия за гражданска защита, както и на спешни служби и структури, които имат
законови правомощия в тази област;
 установяват в съответствие със закона специални данъци по линията на
гражданска защита;
 създава, в съответствие със закона и със становището на Главния
инспекторат по извънредни ситуации, центрове за обучение и оценка на персонала
от доброволческите аварийни служби;
 управлява, съхранява, поддържа и осигурява запазването на оборудване
и защитни и интервенционни материали посредством специализирани подчинени
служби;
 осигурява необходимите пространства за функционирането на
инспектората за извънредни ситуации, тяхната сигурност, както и тази на
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оперативните центрове, както и пространствата за съхранение на
интервенционните материали.
Група за техническа поддръжка в рамките на Окръжния комитет има
следните специфични правомощия:
 осигурява, посредством грижите на Системата за управление на водите
в сътрудничество с окръжния инспекторат за извънредни ситуации, разработването
на окръжния план за защита от наводнения, опасни метеорологични явления,
аварии на хидротехнически конструкции и аварийно замърсяване чрез съпоставяне
на плановете за отбрана, изготвени от общинските, градските и комуналните
комитети за извънредни ситуации и планове за предотвратяване и контрол на
инцидентно замърсяване при потенциално замърсяващи водоползвания и планове
за ограничения и използване на водата през дефицитни периоди;
 предоставя техническа помощ на общинските, градските и комуналните
комитети за изготвяне на конкретни планове за защита;
 одобрява планове за защита срещу наводнения, заледявания и
общински, градски и комунални аварийни замърсявания, с цел да бъде той одобрен
от председателя на окръжния комитет за извънредни ситуации;
 технически координира действията за управление на извънредните
ситуации, породени от наводненията, опасни метеорологични явления, аварии на
хидротехническите съоръжения и случайно замърсяване на територията, като
прилага разпоредбите на защитните планове срещу наводненията, плановете за
предотвратяване и контрол на аварийното замърсяване, както и плановете за
ограничения в дефицитни периоди, осигуряващи връзките с Министерския комитет
и Оперативния център за извънредни ситуации към Министерството на околната
среда и водите, с Дирекция води и с Окръжните комитети, разположени нагоре и
надолу по течението, в съответствие с оперативната информационна система;
 осигурява специализираното консултиране в рамките на Окръжния
комитет за извънредни ситуации, за включване в местните бюджети на разходите,
необходими за създаването и попълването на запасите от материали и средства за
защита при извънредни ситуации, породени от наводнения, заледявания и
замърсяване, за поддържане и ремонт на хидротехническите конструкции със
собствена отбранителна роля, както и за поддържане речните дъна във водоемите
в района на местностите;
 осигурява чрез Оперативния център на системата за управление на
водите постоянно сътрудничество с Оперативния център на окръжния инспекторат
за извънредни ситуации, изготвяне на ежедневни оперативни доклади, по време на
извънредни ситуации, синтезни доклади след тяхното прекратяване, както и
предаването им към Оперативният център към Министерството на околната среда и
водите и Оперативният център на Дирекцията за водите, която предава в
Оперативния център на Националната администрация „ApeleRomâne“;
 осигурява, в сътрудничество с Окръжния инспекторат за извънредни
ситуации, организирането и разполагането на окръжно ниво на симулационните
учения за проверка на функционирането на хидрометеорологичния информационен
поток на предупредително-алармиращото съобщение на населението, на основния
поток на информация при случайно замърсяване, както и за обучението на местната
публична администрация за управление на специфичните видове риск;
 осигурява ежегодната организация на дейността за проверка на
техническото и функционалното състояние на хидротехническите конструкции с
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отбранителна роля срещу наводненията, както и проследяването на мерките и
дейностите, установени по този повод;
 участва в комисията, създадена от Окръжния комитет за извънредни
ситуации, в оценката и определянето на щетите, причинени от наводнения от
разливи на водни пътища, течове на склонове, аварии на хидротехнически
съоръжения, хидрологична суша и случайно замърсяване.
Оперативният център на Окръжния инспекторат за извънредни
ситуации има следните основни характеристики:
 извършва дейности по анализ, оценка и синтез, свързани с извънредни
ситуации отнасящите се до компетентността;
 следи развитието на извънредните ситуации и информира, когато е
подходящо, председателя на комитета за извънредни ситуации и други органи,
упълномощени да предприемат превантивни или интервенционни мерки,
предлагайки, съгласно закона, установяването на статуса на предупреждение;
 разработва
специфичната
концепция
относно
планирането,
подготовката, организацията и разгръщането на действия за реагиране, както и
концепцията за действие при извънредни ситуации, съгласно вътрешните
разпоредби, издадени въз основа на отговорностите относно видовете управляван
риск и изпълняваните функции за подпомагане;
 отправя предложения до комитета за извънредни ситуации, съответно
до Националния комитет, посредством Генералния инспекторат, относно
превантивната и интервенционната дейност при извънредни ситуации;
 следва прилагането на разпоредбите на регламента относно
управлението на извънредни ситуации и на плановете за намеса/сътрудничество,
специфични за видовете рискове;
 осигурява оперативното предаване на решения, разпоредби и заповеди
и цели поддържане на комуникационни връзки с Националния оперативен център,
оперативните центрове с постоянно функциониране, с други органи, участващи в
управлението на извънредни ситуации, както и със собствените сили при
изпълнение на мисиите;
 централизира заявките относно ресурсите, необходими за изпълнение
на функциите за поддръжка, преди и по време на извънредни ситуации, и ги
изпраща на органите, упълномощени да ги разрешават;
 осигурява предаването на получените за известяване съобщения до
подчинените структури, тези, с които те си сътрудничат, и до местните власти;
 оценява вероятните последици от източници на риск;
 управлява базата данни относно аварийните ситуации, дадени в
компетентността;
 осъществява дейности в областта на получаване и предоставяне на
международна помощ, на лекарски грижи при спешни случаи, на психологическа и
религиозна помощ;
 изпълнява и други задължения, съгласно вътрешните разпоредби,
издадени въз основа на законовите разпоредби.
ИНСТИТУЦИЯТА НА ПРЕФЕКТУРАТА – окръг Кълъраш:
 организира и ръководи Окръжния комитет за извънредни ситуации;
 регламентира организацията, разпределението и функционирането на
Окръжния комитет за извънредни ситуации;
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 координира и проверява дейността на децентрализираните услуги,
които са в съответствие със специалистите Окръжния комитет за извънредни
ситуации.
ОКРЪЖНИЯ КОМИТЕТ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ – на окръг Кълъраш:
 е консултативен орган, организиран и управляван от префекта на
окръга;
 в неговия състав участват ръководители на децентрализирани услуги,
мениджъри и директори на икономически институции и оператори, които
притежават или управляват източници на риск и инфраструктурни области;
 информира Националния комитет чрез Генералния инспекторат за
потенциалните ситуации, пораждащи извънредни ситуации, и за опасността,
произтичаща от тяхната заплаха;
 оценява аварийните ситуации, настъпващи в административнотериториалните единици, установява конкретни мерки и действия за тяхното
управление и следи за тяхното изпълнение;
 декларира, с одобрението на министъра на администрацията и
вътрешните работи, състоянието на предупреждение на ниво окръг или в няколко
населени места на окръга и предлага установяване на извънредно положение;
 анализира и одобрява плановете на окръга за осигуряване на човешките,
материалните и финансовите ресурси, необходими за управление на извънредните
ситуации;
 информира Националния комитет и окръжния съвет относно
извършената дейност;
 изпълнява всички други задължения и задачи, установени със закон или
от Националния комитет.
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ НА ОКРЪГ КЪЛЪРАШ:
 е децентрализирана обществена услуга, подчинена на Главния
инспекторат за извънредни ситуации (I.G.S.U.) към Министерството на вътрешните
работи (M.A.I.), специализирано в управлението на извънредни ситуации;
 изпълнява мисии за предотвратяване, наблюдение и управление на
извънредни ситуации;
 на ниво окръг дейността се координира от префекта на окръга;
 извършва профилактично обучение и защита на населението;
 реализира условията, необходими за оцеляване при спешни случаи;
 участва в опазването на културното, архивното, наследството,
материалните ценности и околната среда;
 организира и извършва оперативната намеса за ограничаване и
премахване на последиците от извънредните ситуации:
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ (S.G.A.) НА ОКРЪГ КЪЛЪРАШ:
 институция, специализирана в управлението на подземни и
повърхностни води, вътрешни или трансгранични, в зависимост от случая, в
рамките на Министерството на околната среда и водите (M.M.G.A.);
 предотвратява, контролира и намалява замърсяването на водата, което
може да определи териториални ефекти;
 проверява безопасното и рационално използване на водоемите;
 осигурява опазването и възстановяването на екосистемите;
 разработва и предава хидрологични прогнози;
 организира и осъществява събирането на проби от окръжните водоеми.
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА НА РИСКА
3.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Кризисните /извънредните/ ситуации се представят като изключителни
събития от невоенен характер, които по своя мащаб и интензивност застрашават
живота и здравето на населението, околната среда, важните материални и културни
ценности, като възстановяването на нормалното състояние изисква приемането на
спешни мерки и действия, разпределянето на допълнителни ресурси и единно
управление на участващите сили и средства.
Различните видове рискове, както и тяхната честота на проявление, което
застрашава живота и здравето на населението, околната среда, публичното и
частното наследство, определят факторите, отговорни за извършването на
съгласувани действия за актуализиране на нормативните актове, които регулират
дейността по превенция на извънредни ситуации, като специално внимание се
обръща на информирането и образованието на населението, за да се повиши
информираността на гражданите за рисковете в района, в който живеят, и да ги
запознаят с превантивните мерки и поведението, което ще имат при различни
извънредни ситуации.
Много от ефектите на извънредни ситуации могат да бъдат ограничени или
дори елиминирани, ако се действа навреме и правилно. Въпреки това, за да можем
да действаме навреме и да се намесваме правилно, е необходимо да се позоваваме
на опита, натрупан по време на интервенциите, като в случай на бедствие е
препоръчително населението да бъде предварително информирано за опасностите,
пред, които може да бъде изправено, за да предприеме мерки и правила за
предотвратяване на възможни извънредни ситуации и да участва в учения и
симулации, организирани от местните публични власти или професионални
интервенционни сили.
Настоящият документ съдържа подходяща информация за опасностите, които
могат да възникнат в областта на приложимост на проекта, както и мерки за контрол
на опасностите, за да се смекчат техните последици, включително свързани мерки,
предвидени от националното законодателство, транспонираното законодателство
на Общността или националните програми. Той съдържа елементи от особено
значение и полезност за субектите и гражданите, които трябва да действат чрез
подходящи практики, отговарящи на вида на риска, за да намалят или отстранят
негативните ефекти, причинени от извънредната ситуация, която може да възникне
в съседния район и може да повлияе на безопасността, здравето и дори живота на
хората, околната среда, материалните и културните ценности и т.н. Той е
адресиран както към населението, така и към структурите, участващи в
управлението на извънредни ситуации, като в същото време познаването и
спазването на неговите разпоредби също гарантира намаляване на разходите за
връщане в нормално състояние, след като е станало бедствие.
Представените най-добри практики и правила на поведение са комбинация
от изследванията, представени в специализираната литература, и от опита,
натрупан по време на действията на интервенционните сили. Сборът от правила за
добра практика обхваща три вида риск = горски пожари, наводнения, падане на
масивни снеговалежи = проявяващи се главно в района на Кълъраш - Добрич, срещу
които трябва да се действа ефективно, с адекватни сили и средства, за да се
предотврати или намали ефектът от тях.
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ТЕХНИКИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА – съгласно описаните на стр.28/29
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
 Намаляване на броя на засегнатите хора и стоки при извънредни
ситуации;
 Насърчаване и прилагане на нови технологии, които гарантират
намаляването на въздействието на извънредните ситуации;
 Укрепване на капацитета за готовност за спешни ситуации на
населението, органите, както и на частните институции и оператори, особено на
тези, които управляват критичната инфраструктура;
 Засилване на дейността на превантивната комуникация и информация;
 Засилване на дейността на обучение на хора с отговорности по
отношение на управлението на извънредни ситуации;
 Утвърждаване на ролята на институцията, отговорна за обучението на
персонала за доброволчески и частни услуги при извънредни ситуации, както и на
институция, която подкрепя сектора на компетентност и предоставянето на
доброволчески и частни услуги;
 Поемане на отговорностите за сигнализиране на населението чрез
модернизиране и оптимизиране на системата за уведомяване-предупреждение и
алармирането;
 Повишаване на капацитета за интегрирано реагиране при извънредни
медицински ситуации, пожари и гражданска защита;
 Засилване на сътрудничеството на национално и международно ниво.
3.2. ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
Като първоначална изходна база данни за оценка на риска от наводнения
следва да се вземат предвид разработките на Картите за оценка на риска от
наводнения и ПУРН ДРБУ /ЧРБУ/ 2016-2020 г. В тези разработки е направена
детайлна оценка както на възможното разпространение, дълбочина и скорост на
наводненията за трите вероятностни периода, съгласно разпоредбите на чл. 146 е,
ал.1 от ЗВ, така и на потенциалните неблагоприятни последици върху четирите
защитени категории, описани по-долу в настоящия План. Подробна информация за
ПУРН 2016-2021 г. може да се намери на адрес:
http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riskaotnavodneniia/
Обикновено наводненията са следствие от разливания на реки от интензивни
валежи и/или интензивно снеготопене, от подприщване на течението на речното
легло вследствие от натрупани отпадъци, скални материали и дървета, което
довежда до намаляване на пропускателната способност.
Основни термини:
 „наводнение“ означава временното покриване с вода на земен участък,
който обичайно не е покрит с вода. Това включва наводнения от реки, планински
потоци, средиземноморски сезонни водни течения и предизвикани от морето
наводнения на крайбрежни райони и може да изключва наводнения от
канализационните системи;
 „риск от наводнения“ означава съчетанието от вероятността за
наводнение и възможните неблагоприятни последици за човешкото здраве,
околната среда, културното наследство и стопанската дейност, свързани с
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наводненията.
Наводненията нанасят огромни щети, тъй като засягат населени
райони, промишлени територии и продуктивни земеделски земи.
В съответствие с научната класификация за този вид бедствия са характерни
следните видове наводнения:
1. Природни наводнения:
 наводнения от речни разливи - Наводненията от речни разливи в
урбанизираните
територии,
нанасят
щети
на
най-близко
разположените поземлени имоти, сгради и инфраструктура, а в извън
урбанизираните територии - на селскостопанска продукция, преносни
мрежи на комуналните предприятия и др. обекти.
Защитата при наводнения от речни разливи е комплексна дейност,
включваща широк кръг от превантивни, инженерно защитни, териториалноустройствени, градоустройствени, правно-административни, организационни и др.
мерки.
Инженерно-строителните мерки за защита от речни разливи имат традиция и
се осъществяват чрез изградените частични корекции на реки, защитни диги по
бреговете на застрашените от наводнения речни участъци, брегоукрепващи
съоръжения и др.
 поройни наводнения - Защитата от поройни наводнения се провежда
главно чрез изграждане на дъждовни канализационни системи в
селищата, откритите технологични площадки на промишлеността,
предпазни събирателни скатови канали, както и чрез дренажни
системи в мелиоративните площи на земеделието.
Относно състоянието на защитата от поройни наводнения могат да се
направят следните констатации:
 канализационните системи все още не са изградени във всички райони,
а там, където съществуват, не обхващат цялата територия; в
преобладаващия брой на селата /отделни райони/ няма
канализационна система;
 оразмерителните параметри на съществуващите канализационни
системи в много от районите не отговарят на съвременното развитие
на урбанизираните територии;
 техническата поддръжка на съществуващите канализационни системи,
в редица случаи, е незадоволителна и не обезпечава отвеждане на
водите с проектната обезпеченост.
2. Техногенни наводнения:
 аварии при големи хидротехнически съоръжения;
 наводнения от аварии и неправилно управление на хидротехнически
съоръжения;
При тези наводнения в подязовирния участък може да се получи тежка
усложнена обстановка, поради неочакваната поява на висока вълна, дори и при
спокойна хидрометеорологична обстановка.
Неправилна манипулация с тези съоръжения /което по принцип се изключва
от правилата за тяхното управление/ може да причини внезапно наводнение в
подязовирния речен участък. По-вероятна причина е настъпване на авария при
манипулиране с тях, което може да доведе до същия резултат.
Наводнение по изкуствени причини може да се получи и при лошо
поддържано или неподдържано речно корито след язовирната стена, което по
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естествен път се превръща в гора поради преминаващи минимални водни
количества през реката. След язовира в нея липсва пролетното пълноводие, което
по естествен път я почиства от растителните видове.
Особена опасност представляват малките общински язовири, поради факта,
че стените и облекчителните им съоръжения се поддържат от оператори, но не на
всякъде се поддържат в техническа изправност и се осъществява в пълен обем
техническия контрол в съответствие с изискванията на нормативната уредба.
Съгласно Директивата за наводненията, посредством оценката на риска от
наводнения се обхващат негативните въздействия върху защитените категории
„човешко здраве“, „околна среда“, „културно наследство“ и „стопанска
дейност“. За постигането на тази цел е необходимо дефинирането на ясни
критерии за оценка на негативните въздействия за всяка от защитените категории
поотделно.
3. Характеристика на водите, изравнителите, водоемите реките и
язовирите.
Водните течения и водните площи заемат едва 0.19% от територията на
община Добричка, при средно за страната ниво от 2%. Широко разпространени са
суходолията, като повърхностни води почти липсват. Гъстотата на речната мрежа е
под 0,250 км/кв.км. Модулът на оттока е слаб, като се колебае от 0,5 до 1,0 л/с/км.
Това се дължи на комплекс от геологогеографски фактори - льосовата и
карбонатната основа, слабия наклон на релефа оскъдните валежни количества,
значителното
изпарение
и
водопропускливостта.
Повърхностни
води
Повърхностните води на сушата попадат в обхвата на два водосборни басейна Черноморски басейн и Дунавски басейн. В хидроложко отношение районът се
отнася към подобласт с преобладаващо дъждовно подхранване и район с
преобладаващо влияние на подпочвеното подхранване.
Хидрографската мрежа е слабо изразена и се характеризира с временния
отток по деретата и другите овражни форми при проливни валежи. Повърхностният
отток се отвежда към морето, изпарява се или понира в карстовия терен. Районът
е беден на повърхностни водни ресурси на сушата – няма реки и езера.
Повърхностните води по принцип не са замърсени от производствени дейности. В
района повърхностните води се формират от атмосферни валежи, повърхностни
атмосферни води от водосборната област и от карстови извори над разглежданата
територия. Стойността на евапотранспирацията, определена по емпиричната
формула на Turk, е 380 mm, т.е. само 18-19% от общото количество валежна вода,
което е над 100000 m3/a само за територията на обекта, отива като повърхностен и
подземен отток – това е около 19000 m3/a. Част от повърхностните води се оттичат
безпрепятствено от естествените релефни форми /локални дерета/, но има и
застойни безотточни зони, където водите се акумулират и попивайки в терена
влошават общата устойчивост на склона. Повърхностните води са сезонно
неравномерно разпределени с пик в края на есента, зимата и началото на пролетта.
В разглеждания район липсват съществени източници на замърсяване на
водите. Единствената по-значима река е Суха река. В горната част на поречието си
тя събира водите на няколко притока (реките Караман дере, Ботевска,
Светамаринска и др.), но надолу по течението губи водите си в карстовия терен на
Добруджанското плато. Реката се характеризира с непостоянно течение. В средната
и долната си част Суха река е пресъхнала, поради изсичане на околните гори.
Постоянен отток има само в горното течение на реката (до с. Карапелит), докато
надолу отток има само в отделни периоди от годината, дължащ се както на
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снеготопенето, така и на поройни дъждове. Между Добруджанското и Франгенското
плато протича р. Батова. Реката има зимнопролетно пълноводие, което започва още
през ноември, достига максимума си през февруари и завършва през май.
Останалите 5 месеца са маловодни, с най-ниска стойност през юли и август. В
долното течение водите на реката се използват за напояване. За района са
характерни едни от най-ниските за страната стойности на средногодишната
водоносност на реките (около и под 0,1 л/сек./км2 ), поради което за
водоснабдяване се разчита предимно на подземни водоизточници. Подземни води
Подземните води имат ключово значение за водния баланс на района. Въпреки
общата засушливост в този район, съществуват благоприятни условия за
акумулиране на значителни количества подземни води и за образуване на неголеми
артезиански басейни. Районът е изграден главно от сарматски шуплести варовици
и пясъчници, покрити с льос, повърхностните води се филтрират, проникват
дълбоко и образуват почти непрекъснат дълбоко лежащ поток от подземни води. От
гледна точка на подземните води обектът попада в Мизийския хидрогеоложки
район, подобласт Варненска депресия - Източна Добруджа и Варненско плато.
Границите на хидрогеоложкия подрайон обхващат причерноморската част на
Мизийската платформа и включват платовидните заравнености с надморска
височина под 340 m. В източната си част тя граничи с Черно море, което е
формирало стръмен и висок бряг. Характерно за тази зона е етажното разположение
на водоносните хоризонти, вертикалната хидрохимична зоналност на подземните
води, наличието на хидравлична връзка между водоносните хоризонти по линия на
тектонските разседи и разломи, макар водоносните хоризонти да са добре
изолирани един от друг и значително площно разпространение на докватернерните
водоносни хоризонти.
Вертикалното зониране отделя три зони:
 горна зона с активен водообмен и с пресни ненапорни и напорни води
от инфилтрационния генетичен цикъл;
 средна зона със забавен водообмен и повишена минерализация и
температура на водите, които са напорни и са от смесен произход – стари
морски и инфилтрационни;
 долна зона, където водите са практически без водообмен, имат
висока минерализация и висока температура, а произходът им е
седиментогенен.
В разглеждания район въз основа на установения по архивни данни геологолитоложки строеж, геоморфоложки и тектонски характеристики, са
отделени следните водоносни хоризонти:
 малм-валанжински;
 долно-средно еоценски;
 сарматски;
 кватернерен.
В основните водоносни хоризонти на подрайона, според характера на
вместващите скали и типа на празнините в различните части, подземните води се
определят като: карстово-порови, пукнатинно-порово-карстови, порови, пластови.
Според минерализацията си те са най-често пресни и слабо минерализирани. По
температура са в границите на изискванията на стандарта за питейни води
/изключение прави малм-валанжинският хоризонт с Т0С=30-450С/. Подземните
води в кватернерните отложения и в сарматския водоносен хоризонт са най-често
безнапорни, а в малм-валанжинския - напорни.
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В заключение могат да се направят следните изводи:
 разглежданият район е сравнително беден на повърхностни водни
ресурси;
 в близко бъдеще няма опасност от изтощаване на водите от подземните
водоносни хоризонти (особено от малм-валанжския);
 подземните водни ресурси от сарматския водоносен хоризонт са
уязвими за повърхностно замърсяване и по принцип вече са замърсени
в определена степен.
От Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на
регионално депо за твърди битови отпадъци за регион Добрич, може да се обобщи
следното относно подземните води в района на депото в с. Стожер:
Води в кватернера
Кватернерната покривка е изградена главно от льосови и льосовидни
седименти. Дебелината на тези материали е от няколко до 40-50 m. Льосовите
отложения се характеризират със значителна вертикална пропускливост, която
улеснява инфилтрацията на валежни води в дълбочина. На места в основата на
льосовите отложения са установени старокватернерни силно заглинени пясъци и
чакъли до глини с валуни, които се характеризират със стойности на коефициента
на филтрация до 3-5 m/d. Дълбочината на залягане на подземните води е от 3-5 m
до 18-20 m. Подхранването на подльосовите води е изключително от инфилтрация
на валежи, а дренирането – от низходящи извори с различен дебит (от 0,01 до 1 l/s).
Вероятно част от подземните води се дренират от по-дълбокозалягащия поровокарстов комплекс на неогена. По филтрационна характеристика льосовият
комплекс е слабо водоносен и практическото му значение е незначително. В
миналото значителна част от Лудогорието е използвало неогенските води от местни
водоизточници (шахтови кладенци и каптирани извори).
Води в неогена
Неогенският водоносен хоризонт или комплекс е формиран в седиментите,
изграждащи Одърската, Франгенската и Галатската свити с подчертано
преобладание на първата. Съгласно класификацията за подземни водни тела
според изискванията на рамковата директива за водите за Република България в
разглежданото депо водите спадат към водното тяло с идинтификационен
№BG2G000000N018. В алтернираните слабоспоени песъчливи и кавернозни
карбонатни скали на трите свити са акумулирани порови и порово-карстови по тип
подземни води, които образуват общ водоносен хоризонт и/или комплекс. В
разглеждания регион обикновено са се формирали порови и пукнатинно-порови по
тип, ненапорни до полунапорни по характер подземни води, които на места
преминават във водоносен комплекс, дрениращ водите си в долинната и овражна
системи. Дълбочината на водните нива зависи от хипсометрията на релефа и
достига до 20-80 м. от терена. Подземните води се подхранват предимно от
инфилтрация на валежни води в обсега на площните им разкрития. Дренирането на
комплекса се извършва от разсеяни низходящи извори по речно-овражната система.
Модулът на подземния отток е 2-3 l/s/km2, а относителният дебит на кладенците е
над 2 l/s/m. Посочените стойности категоризират неогенския водоносен комплекс
като главен водонос – клас B, който има важно стопанско значение.
Северозападните склонове на река Маринска (на разстояние 3 до 5 km
северозападно) се формират малодебитни низходящи извори с водоупор
екраниращите глинести прослойки между водовместващите седименти.
Подземните води са порови по тип, слабо напорни – напор 3,0 метра. Основната част
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от повърхностния и подземен водния валежен ресурс се насочва към по-стръмните
склонове на река Маринска. Характерът на подхранване на подземните води
определя и променливия им режим – при влажни периоди е възможна поява на
подземни води и в по-високите части на доловете, а водните нива могат да се
покачат до 2,0 метра. Подземните води са с ниска водообилност и нямат
практическо значение за водоснабдяването.
Малм-валанжски водоносен хоризонт
Горноюрския-валанжски
(малм-валанжски)
водоносен
хоризонт
е
разпространен на територията на Северна и Североизточна България. Литоложки е
представен от варовици, доломити и доломитизирани варовици на Каспичанската и
Разградската свити. Водите му са грунтови до напорни. Изгражда пукнатиннокарстов колектор със слоест или еднороден водоносен хоризонт. Горната и долна
част на малм-валанжския карбонатен комплекс са с ниска проводимост, докато
средната част е високопроницаема зона (от 200 до около 400 m) с открита
кавернозност 10-15% за пълната мощност. Директното подхранване на хоризонта се
осъществява в района Северобългарското сводово издигане, а индиректно по
крупни тектонски нарушения или в пряк контакт (при липса на водоупор) с
отгорезалягащите водоносни хоризонти на долно и горнокредните, палеогенски и
неогенски отложения. Дренирането му във вид на извори се извършва по южноМизиския разлом и Венелин-Аксаковската (Толбухинска) дислокация основно чрез
Девненски и Златински извори. По предварителни данни се предполага, че известна
част от него се разтоварва по дизюнктивни нарушения в района на Черноморския
шелф. Генералното направление на потока е в североизточно направление към
Черно море. Филтрационните показатели на хоризонта в различните части на
областта са твърде разнообразни и се отличават с голям размах. Дълбочината на
горния водоупор е на около 400 m, а на долния - 1200 m със средна мощност 800 m.
Статичното ниво на хоризонта в разглеждания район е на около 190-250 m от
повърхността. По химически състав водите са хидрокарбонатно-магнезиевонатриеви, пресни, твърди с температура 13-16 градуса.
Микроязовирите на територията на общината са 16 на брой. Общинските
язовири с относително постоянни водни количества са 10 на брой /Приложение 14/: Бенковски, Алцек, Карапелит, Полковник Иваново, Смолница 1, Смолница 2,
Малка Смолница (държавна собственост), Полковник Минково, Плачи дол 1 и
Плачи дол 2. Пресъхнали са 6 язовира – Воднянци, Вратарите, Фелдфебел Дянково
– 2 бр. и Златия - 2 бр.
В землището на село Одринци се намира язовир Одринци (проектен обем 24
мил. куб. м. вода) с проектна водна площ около 290 хектара в северната част (около
стената) и максималната дълбочина проектна 22,3м. Южните брегове са полегати,
източните и северните по стръмни. Язовирът се използва предимно за риболов и
ретензия на високата вълна.
На територията на общината се намира сондажен минерален извор до река
Батовска близо до село Прилеп. Студени извори има при село Ново Ботево и село
Батово.
4.
Анализ и оценка на възможната обстановка.
Потенциални наводнения на територията на община Добричка могат да се
очакват от обилни валежи и интензивно снеготопене. Формираните високи вълни
ще преминат през основните населени места на общината, като ще доведат до
значителни щети. Необходимо е на следващ етап да се изработи карта на общината
с оценка на риска от наводнения в поречията на реките и установяване на заливните

www.Interregrobg.eu

стр. 47 от 176

територии.
Изградените корекции в населените места следва да бъдат проверени за
актуализираните максимални водни количества с нормативна обезпеченост и при
необходимост да се предвидят мерки за тяхната реконструкция и надграждане.
За трансграничния регион /окръг Кълъраш, община Добричка/ се вижда, че
по-голямата част от териториите, изложени на риск от наводнение /като в голяма
степен при тях могат да бъдат засегнати земеделски земи и дори градски райони/,
са в румънската част.
Количеството на валежите варира от 300 до 600 мм, като те имат доста
нередовен режим.
В северната зона водните течения са с по-голяма ширина, имат предимно
гладки брегове, а дъното на реките е образувано най-вече от пясък, с леки
склонове.
За да се предотврати опасността от наводнения, причинени от преливане на
вода когато реките прииждат, в определени места около някои водни потоци в
окръг Кълъраш са били извършени регулаторни дейности в дадени зони, като
посредством подсилването на брега и препрофилирането на речното дъно се цели
също така и отстраняването на опасността от наводнения в съответните области.
Въпреки всички предприети мерки на територията на окръг Кълърашв се още
съществува опасност някои местности да бъдат засегнати, както от разливи на
водни потоци при наводнения, така и от отводняване на води по склонове или
свлачища по време на силни валежи.
Хидрометеорологичният
информационен
поток,
който
предоставя
предупреждението и сигнализирането за целите и местностите, се осъществява от
SGA Кълъраш, въз основа на измерванията, които се правят в
хидрометеорологичните станции и валежите в основната мрежа.
Управлението на риска от наводнения означава прилагането на политики,
процедури и практики, насочени към идентифицирането на рискове, техният анализ
и оценка, борбата, мониторингът и преоценката на рисковете, за да бъдат те
сведени до минимум, така че човешките общности и всички граждани, да могат да
живеят, работят и задоволяват нуждите и стремежите си в устойчива физическа и
социална среда.
Рискът от наводнения се характеризира чрез техният характер и вероятността
за настъпване, степента на излагане на приемниците (броят на населението и
стоките), податливостта към наводняване на приемниците и техния размер, което
от своя страна води до действия по тези характеристики с цел предотврятаване на
наводненията.
Основният проблем при управлението на риска от наводнения е заплахата,
приета от населението и лицата, вземащи решения, които знаят, че няма пълна
защита срещу наводнения (нулев риск), както и че не съществува консенсус относно
степента на приемливия риск.
Следователно приемливият риск трябва бъде резултат от баланса между
риска и ползите, приписвани на дадена дейност, която цели намаляването на риска
от наводнения или държавната регулация.
Намаляването на щетите и загубите на човешки животи, причинени от
наводненията, не зависи само от действията за реагиране, предприети по време на
наводненията, дейности, понякога адресирани поотделно под името управление на
извънредни ситуации.
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Намаляването на последствията от наводненията е резултат от комбинацията
между мерките и действията преди появата на явлението, на управлението по
време на наводнението, както и на предприетите след него действия
(реконструкция и научени уроци поради настъпването на това бедствие). В
резултат на това в световен мащаб се използва по-всеобхватното понятие за
управление на наводненията, което включва както управление на риска от
наводнения, така и ръководството на извънредните ситуации, причинени от
наводнения.
За да бъдат координирани усилията на правителството, на компетентните
органи, на агенциите и на обществото, за да се получи ефектът на готовността да
се справи с явлението наводнение, към управлението на наводненията трябва да се
подходи интегрирано.
Видове рискове, генериращи извънредни ситуации:
 наводнения, поради естественото увеличаване на водата във водните
басейни, заради покачването на водните потоци или запушвания, причинени от
заледявания, поплавъци, наноси и снежни лавини, както и поради свлачища от
склонове;
 наводнения, причинени от аварии или повреди на хидротехнически
конструкции;
 опасни метеорологични явления: обилни дъждове, обилен снеговалеж,
бури и виелици, натрупване на лед, скреж, поледици, ранни или късни
заледявания, градушка и суша (хидрологични);
 случайно замърсяване на повърхностни и подземни води и замърсяване
на морето в крайбрежната зона, наричано по-долу „случайно замърсяване“.
Наводненията могат да генерират следните ефекти:
 Икономически, съответно разрушаване или повреждане на: промишлени
цели, пътища и железници, местности, нефтени, водопроводи или газопроводи,
електрически и телекомуникационни линии, мостове и мостчета, както и на
зоотехническия сектор;
 Социално негативни: загуба на човешки животи, евакуация на
населението, опасност от епидемии, прекъсване на образователния процес,
унищожаване на културни блага, паника, намаляване на степента на развитие на
засегнатите райони и намаляване на доходите на населението;
 Екологично негативни: влошаване на околната среда, замърсяване на
повърхностни и подземни води, замърсяване на почвата, излишна влажност,
деградация на склоновете, унищожаване на флора и фауна.
В допълнение към преките ефекти, описани по-горе, могат да се
проявят и редица косвени ефекти:
 прекъсване на производствените процеси;
 забавяне на доставката на продукти;
 разходи за защита по време на наводнения;
 разходи за нормализиране на живота след наводнения.
Пряко или косвено изложени на тези видове риск са:
 населението, както и неговото движимо и недвижимо имущество;
 социалните цели;
 производствените съоръжения (компании, индустриални платформи,
електроцентрали,
агрозоотехнически
стопанства,
риболовни
съоръжения и др.);
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 язовирите и други хидротехнически работи, които представляват
източници на риск надолу по течението, в случай на аварии;
 пътните, железопътните и морските комуникационни канали,
електроснабдителните мрежи, газовите, водните и канализационните
източници
и
системи,
пречиствателните
станции,
телекомуникационните мрежи и други;
 естествената среда (водни екосистеми, гори, земеделски земи, градски
зони и други.
Защитата от наводнения никога не е абсолютна и нещата могат да вървят в
нежелана посока.
Трябва да вземем предвид факта, че природата е непредсказуема.
Въпросът, който обикновено възниква, е какво ниво на сигурност е възможно
и на каква цена, както и каква част от остатъчния риск трябва да бъде приета от
обществото.
Има няколко основни принципа и подхода за устойчива превенция на
наводненията, чието прилагане изисква сътрудничество на всички нива на
управление и координация на секторните политики за опазване на околната среда,
градоустройство, селско стопанство, транспорт и градско развитие.
Специфичните ПРЕВАНТИВНИ мерки да бъдат разделени в зависимост
от различните фази на наводненията, както следва:
Преди наводнението:
1. Използването на долините, предразположени към наводнения, от хората
трябва да бъде адаптирано към съществуващата опасност.
2. Очертаните инструменти и мерки, като анализ на риска и карти, трябва
да бъдат разработени, за да се намали рискът от щети от наводнения.
3. Рисковите карти, чрез които е картографиран потенциалният риск, могат
да съдържат например прогнозната честота на наводненията; местонахождението
на химическите инсталации и други източници на опасност, на жилища, обществени
сгради и транспортна система в риск.
4. По-голямата част от населението живее в градските райони и усилията за
избягване на проблема с наводненията трябва да се съсредоточат върху тези
райони.
5. Излизането на реките от коритата невинаги причинява наводнения в
градските райони, това може да бъде причинено и от висока интензивност на
валежите в градовете, съчетана с наличието на неадекватни канализационни
системи.
6. Особено внимание трябва да се обърне на сегашната канализационна
система за дъждовна вода, най-вече на капацитета на градските канализационни
системи.
Опитът също така показва, че местните мерки за защита от наводнения
могат да имат неблагоприятно въздействие както надолу, така и нагоре по
течението на реката.
7. Поради тази причина е необходим единен подход за разглеждане на целия
речен басейн.
8. Подобен единен подход се основава на многостранно сътрудничество,
включително интердисциплинарно планиране за целия район за събиране на
водата.
9. Там, където е подходящо, трябва да се организират съвместни учения за
реагиране в случай на наводнение или разрушаване на язовирни стени.
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10. Властите трябва да гарантират, че информационните и защитни планове
за предотвратяване на наводнения са прозрачни и лесно достъпни за
обществеността.
11. Информацията трябва да се разпространява рано и активно, не само при
поискване, като е необходимо да бъде придружена от процедурите, предвидени за
участие на населението.
В зоните на наводнения трябва да се предприемат превантивни мерки за
намаляване на потенциалните неблагоприятни ефекти от наводнения върху водни
и сухоземни екосистеми, като замърсяване на водата и почвата.
12. Солидарността е от съществено значение, за да не се прехвърлят
проблемите с управлението на водата от един регион в друг.
По време на наводнението:
1. Предупрежденията за наводнения, информацията и прогнозите трябва да
се предават в реално време между засегнатите райони или крайречните страни,
според предварително установена процедура.
2. Съответната информация също трябва да бъде предоставена на
обществеността посредством медии, интернет или други подходящи методи. Тези
издания също трябва да съдържат информация за това какво трябва да прави
населението.
3. Населението трябва да бъде насърчавано да предприема собствени мерки
за предотвратяване на наводнения и да бъде информирано за хода на действията
по време на такова събитие.
4. Всеки, който може да пострада от подобно събитие, трябва, доколкото е
възможно, да предприеме собствени предпазни мерки.
След наводнението:
1. Изчерпателните планове за непредвидени събития на национално и
местно ниво за реагиране при наводнения трябва да бъдат актуализирани
своевременно, ако е необходимо. В близко бъдеще властите също трябва да имат
капацитет за реагиране на подобни събития във връзка със съответния план за
действие при извънредни ситуации.
2. Друг ефект от наводненията върху здравето на хората е възможното
нарушаване на „нормалните“ здравни и социални услуги.
3. Персоналът на социалните и здравните служби вероятно ще бъде твърде
ангажиран в отговор на непосредственото и трайно въздействие на бедствието, като
тази ангажираност се отдалечава от дейностите по грижите, които обикновено те
извършват.
4. Още веднъж е необходимо интердисциплинарно сътрудничество на
всички фази от управлението на риска.
Предотвратяване на наводнението или намаляване на неговото въздействие
– елиминирането на разрушителните действия може да бъде осигурено от:
 извършването на някои дейности, предназначени да ограничат и
забавят потока от води, идващи от склоновете, от по-малките притоци на водните
басейни или потоците, които се образуват в резултат на обилни дъждове или от
топенето на снеговете посредством:
 дейности по залесяване или повторно залесяване на склонове;
 създаване на видове покрития, които благоприятстват
инфилтрацията и намаляват водния поток по склоновете;
 изграждане на задържащи язовири в дъното на долините.
 промяна на долното течение на реките чрез:
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 изграждане на диги и канали;
 създаване на временни басейни в някои части на долината, за да
се задържи в тях разлятата вода.
 зониране на равнините, които биват наводнени, с цел определяне на
места, в зоната на които да бъде забранено всякакво строителство, установяване
на ограничителни области, в които ще бъдат разрешени само някои видове
конструкции, и предупредителни зони, разположени извън нивото на наводнение;
 прилагане на проектни мерки, които позволяват на сгради и други
граждански или промишлени конструкции да издържат на увеличаването на
водното ниво и скоростта на нейното движение.
Също така е необходимо спешно да се предприемат всички необходими
мерки, за да се осигури оттичането на голямото количество вода към постоянните
и временните водни басейни в местностите, в района на мостове и мостчета, с цел
създаване и поддържане на канавки и канализационни канали, както и
отстраняване на материали, дървестна и храстовидна растителност и битови
отпадъци от бреговете на реките.
За да се гарантира стабилността и целостта на дигите, язовирните
стени и други защитни работи срещу разрушителните действия на водата,
Е ЗАБРАНЕНО:
 извличането на пръст или други материали от диги, язовирни стени или
подобни отбранителни съоръжения, както и от техните защитени зони;
 засаждането на дървета от всякакъв вид върху диги, язовирни стени и
други отбранителни работи;
 паша по диги и язовирни стени около брегове или в района на малки
реки и техните защитени зони, където се извършват хидротехнически работи;
 извършването на баластни или изкопни дейности в речното корито в
района на мостове и мостчета, на минимум 1 км нагоре по течението и на минимум
2 км надолу от моста или в района на водни течения, които имат по своето
протежение инфраструктура, намираща се под управлението на публични
институции/национални
дружества/национални
компании/търговски
дружества/автономни региони от сферата на транспорта, строителството и
туризма, на по-малко разстояние от предвиденото в действащите нормативни
актове, спрямо защитената зона, в зоните на водни електроцентрали, на каптиране
с просмукване от брега, на преминаване на тръбопроводи и други дейности от този
вид;
 движението на превозни средства върху короната на дигите и
язовирните стени, които не са проектирани за тази цел;
 рязането на дървестната и храстовидна растителност за защита на
дигите и натрупващите се езера;
 запушвания на изпускатели/блокирането на дъното за източване на
язовирните стени.
Условия за образуване на наводнения:
 Хидрометеорологични причини:
 Продължителни валежи;
 Валежи с голяма интензивност;
 Внезапно топене на снеговете през пролетта;
 Едновременна поява на два феномена.
 Повреди:
 Проблем с дигите за натрупване;
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 Блокаж поради лед;
 Изкуствени препятствия в речните корита.
 Фактори, които влияят на времето на изтичане:
 Високото ниво на подпочвените води или пренасищане на земята
поради валежи;
 Замръзналата почва;
 Условията на наклона на хидрографския басейн и степента на
покритие от растителност.
 Прохладното време (ниско изпаряване).
 Наводненията, които се случват в областа и общината, са
следните:
 През месеците януари – април са характерни зимните наводнения
(топене на сняг през пролетта, дъжд, замръзнала почва, рядка
растителност, фактор на изпаряване, прииждане на вода след
топенето на снеговете);
 През месеците юни - септември са характерни летните
наводнения, пролетното пълноводие на реките, големи валежи
през летните месеци, разпространението на наводнителните
вълни е много сложно, най-често срещаните характерни данни са
следните:
 Кота на водата (см); хидрометрична летва;
 Воден поток (м3/с);
 Скорост на водата (м/с);
 Спадане на нивото на водата (см/км).
Наводнителната /високата/ вълна е самостоятелна вълна, скоростта
на нейното разпространение зависи от склоновете и водния поток. Нормално
вълната нагоре по течението се изравнява, но водният поток значително се
увеличава.
Приоритетни ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ:
 Актуализиране на картите на риска от наводнения;
 Създаване на ИТ платформа за наблюдение, координация и намеса при
извънредни ситуации;
 Създаване на система за предупреждение на населението във всяка
създадена ситуация, която ще бъде осигурена от:
 поддържането в постоянно функциониращо състояние на всяко
алармено средство;
 използването на няколко вида алармени устройства, базирани на
различни експлоатационни източници на енергия (електричество,
сгъстен въздух, пара, горива и др.);
 общи средства: свирки със сгъстен въздух, звънци, клаксони и др.;
 осигуряването на непрекъснатост на връзките, необходими за
работа на алармените средства;
 възстановяването на засегнатите средства и системи в кратък
период от време;
 разумната употреба на алармените сили и средства в секторите и
районите на намеса;
 осигуряването на високо ниво на обучение на персонала, който
работи с алармените средства.
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 Предоставяне на средства за намеса при извънредни ситуации по видове
рискове (НАВОДНЕНИЯ, ПОЖАРИ, ЗАТРУПВАНЕ СЪС СНЯГ);
 Създаване на екипи за предоставяне НА КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ И
ПЪРВА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ.
Въпреки че областта на психичното здраве се появява и развива от
началото на XIX век, техниките за намеса при психологическата криза, свързана
с извънредни ситуации, бедствия или катастрофи, изглежда са привлекли
вниманието на специалистите по психично здраве едва в началото на 90-те.
Този период съвпада с изтъкването на ролята на критични
инциденти/събития с травматичен потенциал за генериране на непосредствени
стресови реакции при здравата популация, изложена на екстремни житейски
ситуации, като израз на защитни механизми, с променлива продължителност и
интензивност, които понякога могат да се развият в симптоми на психични
разстройства, в зависимост от определени съществуващи рискови фактори или
неадекватно управление на стресовите реакции.
Развитието на тази област се дължи на съвкупност от фактори, като, от една
страна, признаването на последиците от подобни ситуации върху психичното
здраве, но също така и увеличаването на честотата на терористичните действия на
глобално ниво, а от друга страна, появата и разширяването на мрежите от
организации, специализирани в подпомагането на жертвите, свързани с
Международния Червен кръст.
Трябва да се помни, че първоначалната разработка на всяка област
представлява несъвършен процес. Ето защо се очаква, че чрез продължаване на
усилията за практическо утвърждаване на полето, с течение на времето по
естествен начин ще настъпят, значителни стратегически и тактически промени.
Много красноречив пример в това отношение е развитието на
психологическия разбор (психологически въпрос), който до преди няколко години
представляваше центъра на тежестта на непосредствената намеса при криза.
Понастоящем, според основните научно утвърдени източници относно
използването на пакетите за психологическа интервенция, психологическият
разбор е невалидна техника, която не само не помага на страдащите хора, но дори
може да причини негативни ефекти поради намесата ѝ в естествените механизми
на възстановяване след травматично събитие.
Според определението психологическата криза е ситуация, предизвикана от
критичен инцидент/събитие с травматичен потенциал, при който механизмите за
справяне на човека с нея са се провалили, като индивидът изпитва значително ниво
на емоционален дистрес, психическо влошаване и неспособност да функционира
правилно.
Повечето хора притежават способността да контролират емоциите си и да
преодоляват трудните ситуации, пред които са изправени. Съществува обаче праг
за приемане на отрицателни житейски ситуации, над които всяко човешко същество
може да попадне в психологическа криза, с различна продължителност и
интензивност, в зависимост от индивидуалните психологически характеристики.
Кризисната интервенция започна да се откъсва от психотерапията и
все повече автори разглеждат кризисната намеса като вид психологическа първа
помощ на засегнатите хора, за да им се помогне да преодолеят временния период
на неспособност при справянето със стресови обстоятелства. По този начин
кризисната интервенция се превръща в първата линия на реакция при извънредни
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ситуации, което ѝ дава нейните основни характеристики, а именно скорост на
реагиране и обхват при ограничено време.
Следователно поставянето на подходящи цели за психологическа намеса
при кризи, породени от действието на събития с потенциални травматични
обстоятелства при извънредни ситуации, бедствия или катастрофи, трябва
да се основава на реалистичната формулировка на това какво означава
намесата при криза.
3.3. ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПОЖАРИ
Статистиката от последните години показва, че на национално ниво броят на
пожарите в гористите райони и в домакинствата на гражданите се е увеличил.
Много от тези събития биха могли да бъдат избегнати, ако се вземат подходящи
мерки навреме. Явлението се дължи главно на неспазването на правилата и
мерките за предотвратяване и гасене на пожари.
Понятието „пожар“ има следното значение: „самоподдържащо се горене,
което протича без контрол върху времето и пространството, което причинява загуба
на човешки живот и/или материални щети и което поражда необходимостта от
организирана намесата, за да се прекъсне процеса на горене“.
Пожарът е сложен процес на изгаряне, с неопределена еволюция, включващ
и други явления от физическо и химическо естество (топлопредаване, образуване
на пламък, обмен на газ с околната среда, структурни трансформации, произведени
в строителни материали и елементи на устойчивост и др.).
Топлинните, химическите, електромагнитните или биологичните агенти,
възникнали в резултат на пожара, действат върху конструкциите, инсталациите и
потребителите като могат да предизвикат множество отрицателни ефекти
(деформации, намаляване на съпротивлението, нестабилност, срив,
съответно изгаряния, интоксикации, травми, паника и т.н.).
Пожарът е сложно, разрушително явление, което понякога може да се
превърне в катастрофа, носейки нещастие и страдание на хората. Всеки пожар има
техническа причина или се появява най-често в резултат на човешка небрежност.
Небрежността, проявена от хората поради невнимание или понякога от незнание,
допринася значително за избухването на пожари.
Класификацията на пожарите по отношение на причините, които са ги
породили, може да се извърши съгласно споменатите задължителни елементи.
В зависимост от източниците на запалване могат да бъдат разграничени
следните категории:
1. Източници на запалване с пламък:
 пожари на открито;
 пламък (кибрит, свещи);
 пламъци от термични уреди.
2. Източници на запалване от термичен характер:
 предмети с нажежаема жичка (цигари, метални отливки,
електрически крушки и електрически прожектори, пепел, шлака от
отоплителни устройства, нажежаеми частици от заваряване и др.);
 топлина от термични уреди (битови, промишлени);
 топлинния ефект на електрическия ток;
 дефектни и непочистени комини (пукнатини, искри и др.).
3. Електрически източници на запалване:
 електрически дъги и искри;
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 късо съединение (оборудване, кабели и др.);
 статично електричество.
4. Източници на спонтанно запалване:
 спонтанно запалване от химическо естество (включително
екзотермични химични реакции);
 спонтанно запалване от физико-химичен характер;
 спонтанно запалване от биологично естество.
5. Източници на запалване с механично естество:
 механична искра;
 триене.
6. Естествени източници на запалване:
 слънчева топлина;
 мълния.
7. Източници на запалване поради експлозиви и запалителни
материали.
8. Непреки източници на запалване (радиация от огнище, пламък от
експлозивна смес и т.н.).
Пожарите „тип палежи“, породени от умишлени или престъпни действия, са
отделна категория, поради техните специфични характеристики, въпреки че
източниците на запалване, използвани от правилото за палежи, се намират в
предишните категории.
Специално за ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ:
Метеорологичните условия са основен фактор за горските пожари. В случай
на високи температури поради значителен дългосрочен дефицит на вода,
метеорологичните фактори могат да се превърнат в първопричина за горски
пожари, особено при екстремни метеорологични събития (напр. светкавици).
Въпреки това причинителят на по-голямата част от пожарите в горския фонд
е човешкият фактор, особено на фона на благоприятния климатичен контекст.
Количественото определяне на влиянието на метеорологичните фактори върху
риска от горски пожари може да се извърши на две нива на анализ: едно в голяма
времева и пространствена скала, съответно подробен анализ, специфичен за всяко
отделно събитие.
В зависимост от характеристиките на растителността и климатичните
условия, мястото на огнище и според изгарящите елементи (главно силата и
посоката на вятъра) се разграничават следните видове горски пожари, както
следва:
 по почвата или изсъхналите листа;
 в дървесната корона;
 подземни;
 комбинирани (на слоя изсъхнали листа и короната);
 паднали дървета.
Пожарите на почвата или изсъхналите листа, наричани още и „пожари
бегачи“– се характеризират с това, че изгарят живия и мъртвия горски слой на
повърхността на почвата: мъх, жива трева, изсъхнали и паднали листа, борови
иглички, остатъци от дървесен материал и др.
Пожарите на дървесните корони – се характеризират с изгарянето на
короната на дърветата (боровите иглички, клончетата), намиращи се на стъблото
им. Скоростта на горене е между 8 и 25 км/час.
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Подземният пожар – така се нарича още земния огън, защото причинява
изгарянето на материали непосредствено под повърхността на почвата, като: торф,
въглища и плитките корени на дърветата. Този пожар се разпространява бавно, като
прогресира само с 10-20 м/ч.
Комбинираният пожар (на слоя изсъхнали листа и короната) – се среща
по-често в смолистите гори, където не са предприети мерки за почистване на
растителността, клоните и други дървесни отломки, намиращи се в долните части
на дърветата. Този вид пожар се ражда от пламък в постелята и се разпространява
в короните на дърветата.
Пожарът от паднали дървета – възниква в частите на гората, където
дърветата са били изкоренени поради силни бури или свлачища, или в райони,
където те се експлоатират, и места където операцията по изсичане на дърветата не
е последвана веднага от действия по почистване и отстраняване на дървесината от
района.
Обикновено тези пожари отделят големи количества топлина, а скоростта им
на разпространение е много висока.
Този тип пожари са по-трудни за гасене, тъй като вятърът е по-силен, а
горивото по-сухо.
Горските пожари са едно от основните смущения, които засягат улавянето на
въглерод в европейските гори и в много случаи водят до загубата на животи.
Всъщност е общопризнато, че честотата на горските пожари в Европа се дължи
главно на антропния характер, като година след година рискът от пожари все почесто се свързва с метеорологичните и климатичните условия. Намаляването на
летните валежи в Южна Европа и увеличаването на честотата на засушаване
вероятно ще увеличи риска от горски пожари, което в крайна сметка ще доведе до
силното въздействие върху природните ресурси и стабилността на екосистемите с
преки и косвени последици за икономическите загуби. Активното управление и
практиките в областта на пожарите и горите могат до известна степен да
противодействат на влиянието на изменението на климата.
Характеристика на пожарите на почвата или изсъхналите листа:
В случай на този вид пожари се разрушава чрез изгаряне слоя от изсъхнали
листа, оформения и подреден на купове дървесен материал, отсечените дървета с
цел оформяне и намаляване на короната на несъборените дървета, в тяхната долна
част.
Разпространението на пожара се определя от следните фактори:
 сухотата на слоя от изсъхнали листа, намиращ се на почвата;
 количеството запалим материал, намиращо се на повърхността на
почвата;
 наличието на постоянни въздушни течения, специфични за съответната
зона;
 мястото на огнище на огъня (когато възникнат в райони с нарушен терен,
пожарите, избухнали в подножието на склона, ще се разпространяват
по-бързо към върха на височината в сравнение с избухналите по билото
му).
Пожарите на слоя от изсъхнали листа се развиват неравномерно,
разпространяват се в корените, в различни направления във връзка с промените в
посоката на въздушните течения и състоянието на влажност на срещаните
материали.

www.Interregrobg.eu

стр. 57 от 176

Пожарите на слоя от изсъхнали листа се разпознават отдалече поради
следите от бяло-сивия дим.
По време на горенето се развиват температури от 800-1200°C в зависимост от
същността на дървесината, степента на влажност и количеството материал, който
гори.
В зоната на изгаряне се консумират големи количества кислород, което от
своя страна води до феномена поглъщане на големи количества въздух от зоната
на пожара и образуването на водовъртежи, които се издигат до височината на
искрите, жарта или парчета дървесина, които са възпламенени и които се носят на
големи разстояния, а тяхното падане на земята поражда нови огнища на огън.
Пожарите на слоя от изсъхнали листа могат лесно да се трансформират в
пожари в дървесната корона, ако горящият слой растителност достигне до короната
на дърветата – особено в горите от мека дървесина.
Характеристиките на пожарите в дървесната корона:
Тези пожари възникват най-вече в горите с мека дървесина, като развитието
им се благоприятства значително от смолата, която се съдържа в клоните и
стволовете на дърветата, както и терпентина и етеричните масла в състава на
листата.
Пожарите в дървесната корона на смолисти дървета също се разпространяват
интензивно посредством горящите шишарки, които се пукат и разпръскват от
въздушните потоци, възпламенявайки короните на дървета, намиращи се на
значителни разстояния. В много случаи огънят се предава на земята чрез горящия
материал, който пада върху настилката.
В зависимост от степента на горене и нейната интензивност пожарите в
дървесната корона се класифицират както следва:
 бавна скорост на огъня: скорост на горене до 8 км/час;
 бързи пожари: скорост на изгаряне 8-25 км/час;
 жестоки пожари, изгарящи повече от 25 км/час.
Характеристика на подземните пожари:
Тези пожари се срещат най-вече във вековните гори, върху почвата, на която
през годините се е отложило гъсто одеяло от сухи листа, клонки, дървесни
остатъци, които са изгнили и са образували изгнил слой и торф.
Подземните пожари унищожават корените на дърветата и при благоприятни
условия могат да се разпространят по отпадъци.
Подземните пожари имат индикация за външно проявление, по-специално
дим, излизащ през различни пукнатини, места, където се извършва снабдяването
със зона за изгаряне на кислород в атмосферата, имат неправилен контур на
проявление, в зависимост от процепите, които съществуват в мъртвия слой и
препятствията, които срещат по пътя си.
Характеристика на комбинираните пожари (на слоя изсъхнали листа и
короната):
Такива пожари възникват в резултат на разпространението на искри от
короните на дърветата в райони, където храстите и тревите представляват
благоприятна среда за тяхното предаване.
В много случаи огънят се трансформира от постелята до короната на
дърветата, поради предаването на топлина чрез конвекция и радиация и
предизвиква дестилация на летливите продукти, съдържащи се в смолите, като по
този начин се превръща в подходяща среда за разпространение на пламъци на
височина, посредством запалване на летливите газове, излезли на свобода.
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Този процес протича непрекъснато при големи пожари на дърва за огрев,
които моментално запалват короните и оформят огнената вълна.
Характеристика на пожарите от паднали дървета:
Тези пожари се развиват бързо поради наличието на борови иглички, сухата
кора на дърветата и голямото количество дървесен материал върху горската почва.
Скоростта на разпространяване зависи от количеството дървесен материал,
неговия характер, степента на влажност и метеорологичните условия, както и от
топографските характеристики на земята.
Пожари на СУХА РАСТИТЕЛНОСТ /НА ПОЛЕТО/:
На територията на трансграничния регион се извършва интензивна
селскостопанска дейност, която се фокусира главно върху едрата реколта (житни
растения и царевица). Когато тези култури достигнат зрялост, те представляват
реална опасност преди, по време и след прибиране на реколтата.
Най-често причините имат субективен характер, поради небрежност,
невежество или намерения на хората.
Тези пожари на суха растителност, независимо от причината, която ги е
причинила, се разпространяват бързо и могат да засегнат големи площи земя. Ако
времето е благоприятно (среден или силен вятър), разпространението на пожара
на суха растителност може да се случи на големи разстояния от мястото, където е
започнал. Бързото разпространение се благоприятства и от появата и развитието на
подобни огнища на огън в изолирани райони, в случаите когато водните източници
са разположени на големи разстояния.
Гората винаги е била приятел на румънците и на българите: убежище за
хайдутите, източник на вдъхновение за поетите, място за отдих на туристите.
За съжаление, в Румъния около 350 хектара /приблизително толкова и в
България/ гори се губят годишно в резултат на пожарите, като щетите са още поголеми, ако вземем предвид последствията от всеки един от тях, които предполагат
в краткосрочен план (промяна на ландшафта, изчезване на фауна или флора,
понякога принадлежаща към редки видове) или в дългосрочен (реконструкция на
биотипи).
Заздравяването на горските рани става чрез залесяване, но първоначалната
горска среда се възстановява много трудно и отнема много години.
Сред най-честите причини за пожар се отличават природните фактори и
факторите, свързани с човешки дейности.
Влиянието на природните фактори, метеорологичните условия и
растителните характеристики допринасят за разпространението на пожари.
Периодите на суша и силен вятър благоприятстват огнищата. Вятърът ускорява
изсушаването на почвата и растителността и увеличава риска от разпространение
на пожари на големи разстояния.
Топлината изсушава растителността чрез изпаряване и през най-топлите
периоди предизвиква отделянето на летливите есенции, които стоят в основата на
разпространението на пожари.
Също така мълниите често са първоизточници на пожари, особено в
планинските вериги и през най-горещите периоди на годината.
Влиянието на човешките фактори: хората стоят зад палежа на повечето
горски пожари.
Причиняваните от човека пожари се дължат на неспазване на правилата за
предотвратяване на горски пожари по време на дейности:
 свободното време (пушене, детска игра с огън, пикник);
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 селскостопанско и горско стопанство или в резултат на умишлени
действия.
Причините за горските пожари се класифицират съгласно общата европейска
методология: природни, аварии, небрежност, предумишлени и възобновяване.
Като природни причини се считат токови удари, вулканични явления и
спонтанни газови емисии.
Авариите могат да бъдат причинени от електропроводи, железопътни линии,
превозни средства, промишлени машини, огнестрелно оръжие, самозапалване на
отпадъци или горивни отлагания, самозапалване, причинено от „ефекта на лупата“,
енергия на триене, термична реакция на химикали и др.
Причините поради небрежност са представени от неправилното използване
на открития огън за изгаряне („почистване“) на сухи растителни отломки от
земеделските земи или пасища, отлаганията на битови отпадъци, огньове,
фойерверки, цигари, огън или гореща пепел в резултат на развлекателни дейности
или други човешки дейности (домакински работи, пчеларство, пушене или
дезинфекция с дим).
Умишлените причини включват доброволното намерение да се унищожи
посредством пожар горска зона чрез актове на вандализъм, екстремизъм,
отмъщение, измама или безотговорност (пиромания, лица под законовата възраст
и др.).
Необходимо е да се запомнят следните неща относно разпространението
на горски пожари, казани В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
 развитието на пожара става в посоката на вятъра, понякога посредством
искри, като скоростта на напредване варира в зависимост от няколко
фактора;
 на наклонена земя и при слаб вятър огънят се разпространява бавно под
формата на кръгова дъга;
 на неравен терен и при силен вятър огънят се развива прогресивно по
сила като приема формата на буквата „V“;
 ако теренът е леко неравен, вятърът е слаб, а растителността суха и
равномерна, разпространението на огъня е бавно, равномерно и
напредва по линеен фронт.
Пожарната статистика показва, че годишно, средно 14% от пожарите, които
се случват, са в залесени гори, на суха растителност или в домакинства.
Последиците от тези пожари са загуби на човешки животи, жертви, които
остават с увреждания за цял живот, важни загуби на материални блага, понякога
агония на хората за цял живот.
За мониторинга на горските пожари и техните отрицателни
последици лицата, вземащи решения, имат следните основни задължения в
дейностите по предотвратяване и гасене на пожари:
 чрез писмени разпоредби да установят отговорностите и организацията
на противопожарната защита в зоната на дейност на инспектората, съответно на
горското направление, което ръководят, да актуализира разпоредбите, когато
настъпят промени, и да информират служителите, потребителите и всеки един,
който се интересува;
 да осигурят идентифицирането и оценката на рисковете от пожар в
обхвата на инспектората, съответно на горското направление, което водят, и да
обосноват пред компетентните органи мерките за противопожарна защита, които са
в съответствие с естеството и нивото на рисковете;
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 да получат предвидените от закона становища и разрешения за
предотвратяване и гасене на пожари;
 да съставят и актуализират непрекъснато списъка на опасните
вещества, класифицирани съгласно закона, използвани в тяхната дейност под
каквато и да е форма, със споменавания относно: физико-химични свойства,
идентификационни кодове, рискове, които те представляват за здравето и околната
среда, средства за защита, препоръчани методи за оказване на първа помощ,
средства за гасене, неутрализиране или обеззаразяване;
 да разработват инструкции за противопожарна защита и да определят
задачите за служителите за всяка дейност;
 да се уверят, че както служителите, така и лицата отвън, които
извършват дейности в рамките на инспектората, съответно на горското
направление, което ръководят, получават, знаят и спазват необходимите
инструкции относно противопожарните мерки;
 да създадат редица от лица с отговорности по отношение на
прилагането, контрола и надзора на мерките за противопожарна защита;
 да осигурят подходящите технически средства и персонал, необходими
за намесата в случай на пожар, както и условията за подготовката им, в
съответствие с естеството на рисковете от пожар, профила на дейността и размера
на инспектората или управлението на горите;
 да гарантират изработването на плановете за интервенция и условията
за функционирането им по всяко време;
 да предоставят договорите, разбиранията, ангажиментите, конвенциите
и плановете, необходими за връзка в случай на пожар, за действия със собствените
сили и средства, съвместно с инспектората за извънредни ситуации и с
доброволческите обществени служби за извънредни ситуации, които могат да бъдат
извикани на помощ; да разрешат достъпа им в обхвата на териториалните
инспекции по горско и ловно стопанство или в горското направление в рамките на
Националния регистър на горите – Romsilva, които те ръководят, с цел признаване,
обучение или подготовка за участие в ученията и организираните приложения за
тактическа намеса;
 да осигурят и предоставят безплатно на силите, призовани за техническа
помощ, лични предпазни средства, пожарогасителни химикали, специфични за
рисковете, произтичащи от съществуването и функционирането на териториалните
инспекции в режима на лесовъдството и лова или на горското направление в
рамките на Националния регистър на горите – Romsilva, които ръководят, както и
лекарства и оказване на първа помощ, необходима противоотрова;
 да осигурят необходимите средства за извършване на мерки за
противопожарна защита и да осигурят при поискване заплащането на разходите,
направени от други физически или юридически лица, които са взели участие в
гасенето на пожарите в зоната на дейност на инспектората, съответно на горското
направление, което ръководят;
 да установят и предават на икономическите оператори в обхвата на
инспектората, съответно на направлението на горското стопанство, което те
ръководят, както и на заинтересованите трети страни правилата и мерките за
защита срещу пожари, специфични за тях, свързани с рисковете, предвидени за
използване, обработка и транспортиране, съхранение и опазване на съответни
продукти;
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 да организират, ръководят и контролират дейността по отбрана срещу
пожари в горите и на всички работни места в радиуса на дейност на обхода, който
те извършват, както и да допълват и актуализират организацията на дейността по
отбрана срещу пожари, в случай на промяна на обстановката при обхода;
 да организират и осигуряват обучението на целия подчинен персонал за
познаване и спазване на правилата за предотвратяване и гасене на пожари и
практическия начин на действие при пожар и систематично да проверяват как се
провежда това обучение, като осигуряват закупуването на материалите и
средствата, необходими за осъществяване на инструктивно-образователната
дейност за превенция пожар;
 да организират систематичен контрол за спазване на нормите за
предотвратяване и гасене на пожари и да организират оборудването с технически
средства за предотвратяване и гасене на пожари в радиуса на обиколката, която
провеждат, като осигуряват оперативното отстраняване на опасни състояния, които
могат да причинят пожар и други нередности в дейността по защита срещу пожари;
 да осигуряват, съгласно нормите, обзавеждането на всички работни
места с инсталации, машини, апарати, защитно оборудване и химически вещества,
необходими за предотвратяване и гасене на пожари, както и с други системи и
устройства за защита от пожари; да гарантират, че тези съоръжения са постоянно
работещи и че своевременно се извършва поддръжка, основен ремонт, проверки и
поправки, като се следят всички средства за защита и гасене на пожари в радиуса
на отклонението, което провеждат;
 да изпълняват своевременно своите задължения и мерки от плана за
противопожарна защита, организацията на намесата в горите, както и другите
задачи по предотвратяване и гасене на пожари, установени от ръководството на
териториалната инспекция по горски и ловен режим, съответно на посоката
лесовъдство;
 да осигуряват постоянството в централата на горското стопанство,
особено през критичните периоди, за обучения персонал относно необходимите
мерки, които трябва да бъдат предприети в случай на пожар, и да докладват на
ръководството на териториалния инспекторат по горския и ловния режим,
съответно на горското направление, събитията, които се случват;
 да изготвят и постоянно да актуализират Плана за мобилизацияалармиране на горското стопанство;
 да оборудват с карти на горския байпас, необходими за действия в
случай на противопожарни намеси в гората и за действията на контролнопревантивно патрулиране, в рамките на плана за противопожарна защита;
 да следят непрекъснато състоянието на собствените си строежи и
сгради на други собственици, разположени в периметъра или в непосредствена
близост до горския фонд, за поддържането им и спазването на мерките за
предотвратяване и гасене на пожари, периодично да анализират изпълнението на
задълженията си;
 да подготвят заедно с лицата, отговорни за ръководството, контрола и
откриването на нарушения на закона в областта на противопожарната защита и
гасенето на пожари плана за противопожарна защита, да контролират и осигуряват
в срок спазването и изпълнението на предвидените в този план разпоредби и
задачи;
 да установяват и наблюдават мерките за предотвратяване и гасене на
пожари, които ще трябва да се спазват и прилагат от служителите на
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икономическите оператори, събирачите на плодове, пчеларите, пастирите и други
хора, които извършват сезонни дейности в близост до гористите площи или в
горския фонд.
 да провеждат обучение на лицата, които извършват дейности в и близо
до гората (експлоатация на дървесина, залесяване, санитария, овчарство, лов,
събиране на плодове, гъби и др.) за спазване на специфични правила за
противопожарна защита;
 да осигурят на кантоните и горските райони средствата за първа намеса
и поддържането им в състояние на употреба;
 да разположат предупредителни табла и банери относно правилата за
предотвратяване и гасене на горски пожари;
 да планират и поставят маркировка на места за почивка и пространства
за паркиране на превозни средства в често посещаваните от туристи области;
 да планират, организират и провеждат надзорните и патрулни дейности,
извършвани от горския персонал, по най-посещаваните маршрути, които пресичат
горите, особено в периоди на суша и при голям обществен приток;
 да поддържат правилното състояние на използване на главните горски
пътища за достъп на интервенционните превозни средства;
 да се грижат за изправността на водоизточници за пожарогасителни
машини чрез изграждане на язовири и рампи на достъпни места;
 да наложат забрана за изгарянето на зеленчукови остатъци, пушенето и
открития огън на разстояние по-малко от 100 м от горския пояс (с изключение на
специално подредени места), както и случайно хвърляне на запалени цигари и
клечки кибрит;
 да забранят достъпа на частни превозни средства по горски пътища,
както и поставянето на палатки и барбекюта на места, различни от обозначените за
тази цел.
Уязвимостта към пожари от горския фонд се увеличава през пролетта, преди
появата на растителността и през есента, след изсушаването на растителността, в
периоди на суша и в периоди на увеличен поток от туристи.
Пожарите се дължат ГЛАВНО НА:
 безотговорното използване на открит огън;
 случайното хвърляне на остатъците от запалени цигари;
 детската игра с огън;
 изгарянето на експлоатационните остатъци;
 изгарянето на тревиста и храстовидна растителност в резултат на
почистване на теренни площи;
 електрическите разряди са често срещани по цялата територия на
горския фонд;
 самозапалването на органичното одеяло на земята;
 слънчевите лъчи, които преминават през произволни парчета стъкло
(ефектът на лупа);
 преднамереният палеж;
 искрите от машините и съоръженията, използвани в гората.
При противопожарните операции възникват конкретни проблеми, особено
при организацията на намесата в труднодостъпните райони, където са необходими
важни човешки и материални сили, концентрацията и транспортирането им се
извършват с голяма трудност и продължително време, предвид ограничения достъп
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на превозните средства, машините и участващият персонал, който се придвижва в
много случаи пеша до мястото на интервенция.
Поради ниската практичност на пътищата, които пресичат гористите площи,
възможностите за водоснабдяване, в зависимост от мястото на избухване на
пожари в горското стопанство, са изключително малки, тъй като техниката на
борба може да бъде разположена само на рампи, специално проектирани за
захранване с вода.
В случай на пожар връзките между лесничейските околии/стопанства,
обществените служби за извънредни ситуации (пожарникари) и подразделенията
на професионалните пожарникари се осигуряват чрез радиостанциите –
фиксирана, мобилна и преносима приемна на звената, принадлежащи към
горските инспекторати, и чрез мобилната мрежа.
Управлението на аварийните ситуации, породени от горските пожари,
развитието на необходимите дейности и организацията на управлението,
координацията и сътрудничеството се осигуряват чрез:
 оперативните центрове с постоянна дейност, създадени на ниво
дирекция на горите, под прякото ръководство на генералния директор;
 групата за техническа помощ за управление на аварийните ситуации,
породени от масовите пожари, ръководена от представителя на Окръжния
инспекторат за извънредни ситуации.
Управлението на горските пожари се извършва, според собственика на
гората, в която е започнал пожарът, от дирекцията на горите (за горите,
собственост на собственици, различни от държавата) и от Националната
администрация по горите – АГ МЗГХ и „Romsilva“ (за горите в държавна
собственост на държавата).
В районите, засегнати от горски пожари, при необходимост ще се извърши
евакуацията на населението, животните или застрашените стоки. Евакуацията на
населението, животните или застрашените стоки ще се извършва, когато горските
пожари се разширят до местностите, фермите и др., граничещи с горския фонд.
Евакуацията ще се извършва от професионалните служби за спешни
случаи/реакции, съвместно с местните органи на изпълнителната власт – кметовете
на общини, техните администрации и териториалните звена на министерствата и
ведомствата.
При интервенционните действия за гасене на пожар в горите
командирите/началници на действия за управление са длъжни да използват
методи и процедури, специфични за естеството и начина на проявяване на пожара,
като по този начин:
 пожар на синори чрез насилствено обграждане на засегнатата
повърхност, концентриране на основните стада в посоката на нейното
размножаване. В зависимост от основните направления на развитие ще бъдат
организирани отряди, които ще действат отпред, отстрани и евентуално отзад.
Пожарът на синори ще бъде потушен чрез бой с метли, плетени палети,
лопати, а пръст или пясък ще бъдат хвърлени върху огъня, който напредва, ще се
действа с водни пръскачки и водни пулверизатори, като на няколко метра от огъня
ще се организира намеса, за да се образува преграда, която да минерализира
почвата и да се създаде контра-огън.
Контра огънят е най-ефективният метод за ограничаване на
разпространението на огъня чрез намаляване на силата на сияние на настъпващия
огън, а язовирът, направен чрез отстраняване на горимия материал, спира
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напредването на основния пожар.
 пожарът на дървесната корона ще бъде загасен чрез процедури,
предприети във връзка със скоростта му на развитие. Ограничаването му се
постига чрез създаване на предпазни ленти, зад които ще бъде осигурено
наблюдението на гората, за да се избегне предаването на огън чрез искри.
Предпазните ленти ще се напояват с наличните средства.
Ако не е възможно да се създадат предпазните ленти, се препоръчва
използването на експлозиви от специализирани звена.
Пожарът на дървесната корона включва използването на по-силни и поголеми сили и средства, тъй като се превръща в пожар в големи размери.
Погасяването на един пожар на дървесната корона се основава на
интервенцията посредством специални методи:
 по линия, напречна на посоката на напредване на огъня, на такова
разстояние, че пожарът да не изненада работниците в пълно
действие, се събарят дърветата на разстояние от 2-4 дървесни
височини, като короните им са паралелни на посоката на
разпространение на огъня;
 с коне и трактори се отстраняват дърветата след тяхното събаряне,
за да останат извън зоната на пожарна опасност, като освен това се
почиства сухата зона;
 с плуговете с коне или трактори се минализира лента с ширина 2-3
м в средата, образувана чрез отстраняване на дърветата и се прави
опит да се приложи контра-пожар;
 екипи от работници с помощта на палети и лопати наблюдават и
спират разпространението на листа и капаци, запалени и носени от
въздушни течения, като по този начин унищожават всяко
разширение на огъня.
 при пожар на слоя изсъхнали листа се действа чрез изкопаване на
изолационни канавки около изгорялата повърхност (където е възможно,
канавките се пълнят с вода или стените се напръскват с химикали). След като
огънят бъде локализиран, ще бъдат проведени разкопки за откриване и
премахване на скритите огнища;
 пожарът в областта на падналите дървета ще бъде погасен чрез
създаване на защитни и изолационни пояси, покриване с почва или поливане на
горящите дървета.
Гасенето на пожари при ЛИПСА НА ВОДА, ПРИ СИЛЕН ВЯТЪР, ПРЕЗ
ЗИМАТА ИЛИ ПРЕЗ НОЩТА:
Провеждането на пожарогасителни действия, при липса на вода се
предоставя посредством:
 организация на разпознаването за откриване на водоизточници;
 рационално използване на водата, работа с малки дюзи или кранове и
спиране на изпускането на вода по време на маневри или промяна на положението;
 увеличаване на налягането в тръбите за водоснабдяване чрез пускане
на допълнителни помпи и спиране на водата в определени сектори на локалната
мрежа;
 използване на сняг за гасене на пожари през зимата;
 водоснабдяване от цистерни, автоматични цистерни, пожарни влакове
или от напоителни системи;
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 транспорт на вода в района, който гори, от населението с чували, бъчви
и кофи;
 ограничаване разпространението на горене посредством събаряне на
конструкции или премахване на горими предмети и елементи;
 концентриране на машините за гасене с голям капацитет, организация
на най-рационалната водоснабдителна система от местни източници, използване на
ежекторни и потопяеми помпи в случай на източници, намиращи се на големи
дълбочини;
 използване на лека пяна, гасящи прахове и химически подобрена вода.
При гасене на пожари, при които водата се осигурява посредством
транспорт с автоматични помпи с цистерни, ще се използват тръби с дюзи и
ниско налягане, за да се гарантира непрекъснатостта на изпускането.
При противопожарните действия по време на липсата на вода, основните
усилия ще бъдат насочени към спасяване на хора и ценни материални блага.
Пожарогасенето през нощта се влияе от намалените възможности за
осветление на целите, от трудностите, възникващи по време на реализацията
на устройството, при управлението на поделенията и поддържането на
сътрудничеството/взаимодействието и координацията.
За да изпълни мисията по гасене на пожарите през нощта,
командирът/началникът на интервенцията е длъжен:
 да знае целите и местностите в зоната на отговорност или в района на
интервенция;
 да извършва непрекъсната разузнавателна дейност на мястото на
интервенция заедно със специалистите от целта;
 да организира осветяването на целта, използвайки оборудването на
подразделенията и силите, с които те си сътрудничат, като основно
осигурява осветяването на пътищата за евакуация на хората и
материалните блага, както и на интервенционното устройство;
 да дава задачи, които не изискват изпълнение на сложни маневри;
 да организира смяната на персонала от интервенционните устройства
и да предприема мерки за осигуряване на сигурността му и
предотвратяване на злополуки;
 да изисква от специалистите от целта да възстановят функционирането
на електрическите осветителни инсталации в районите, които се
намират близо до пожара.
Рехабилитацията/възстановяването на горски територии, засегнати от
пожари, ще бъде задача на лесничейските околии (държавни или частни), които
са управлявали засегнатата горска зона.
Тази рехабилитация ще се извърши по-специално чрез залесяване с видове
от основния естествен вид гора, само след отстраняването на изгорелите дървени
трупи и прилагането на изменения.
По ВРЕМЕ НА ПЪТУВАНИЯ е необходимо да се спазват правилата,
СПЕЦИФИЧНИ ЗА ЗОНИТЕ ЗА ОТДИХ, а именно:
 пушенето и паленето на открит огън ще се извършва в специално
подредени за тази цел места където няма растителност;
 огнището трябва да бъде почистено от трева, съчки, листа и др.;
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 добре е да изкопаете малка яма, в която ще бъде направен огънят, а
около нея ще бъдат поставени камъни, покрити с бразди (камъните понякога
могат да избухнат при високи температури);
 подготвената за огъня дървесина трябва да се намира на известно
разстояние от огнището;
 огънят трябва да е колкото се може по-далеч от палатката;
 ако искате да запазите жарта за приготвяне на храна, покрийте я с
бразди;
 ако трябва да държите огъня през нощта, правете го на смени за да го
съхраните, но никога не го оставяйте без надзор;
 гасенето на огъня е първото нещо, което трябва да направите преди да
си тръгнете;
 ще бъдат взети мерки за гасене на нажежаеми отпадъци с вода или
чрез покриване с пръст;
 не разнасяйте жарта, когато искате да угасите огъня;
 дори да вали, проверете дали огънят е изгасен преди да си тръгнете;
 също така проверете около огнището дали няма жар!
 спазвайте минималните безопасни разстояния, на които може да се
пали огън - 50 метра от горими материали или сгради и 100 метра спрямо от
горския синор и складовете за фуражи;
 грижете се за децата и ги контролирайте, за да не предизвикат пожари
около себе си. Не им позволявайте да си играят с кибрит или източник на огън;
 спазвайте правилата за пушене и не изхвърляйте случайно цигари и
незагасени клечки кибрит;
 поддържайте гората чиста. Не оставяйте хартии, отпадъци от храна,
бутилки или флакони, тъй като те също могат да допринесат за горските пожари.
ГОРСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ, които водят до опазване на гората
от разрушителното действие на пожара:
 създаване на изолационни ленти на ръба на горите на 5-10 м, както и
по пътищата, минаващи през гората;
 поставяне на показатели за сигурност в туристическите зони;
 разполагане на палатки и паркиране на автомобили само на места,
подредени и маркирани за тази цел;
 правилното подреждане на мястото за пушене, респективно спазване
на забраните за пушене, когато то не е разрешено;
 огньовете ще се палят на разстояние най-малко 100 м от горския синор;
 огньовете ще се палят само на места, отдалечени от растителност и в
никакъв случай при прекомерна суша или при ветровито време;
 огньовете не се оставят без надзор, тъй като дори лек порив на вятъра
може да промени посоката на огъня, насочвайки пламъците към растителност или
пренасяйки искри на големи разстояния в гората;
 приготвянето на храна се извършва само в специално подредени места;
 децата се наблюдават постоянно;
 гасенето на огъня и жарта преди напускането на гората се прави с води
или пръст;
 при продължителна суша горските огньове са забранени.
Какво да правите в случай на горски пожар?
 Ако е възникнал пожар:
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 не се паникьосвайте!
 отдръпнете се от пожара!
 позвънете на Спешният телефон 112!
 Ако димът е гъст и имате дихателни проблеми:
 покрийте носа и устата си с чиста носна кърпа!
 Ако дрехите ви се запалят:
 не се паникьосвайте!
 отдръпнете се от огъня!
 защитете лицето си!
 търкаляйте се по земята докато огънят угасне!
 Ако дрехите на ваш приятел се запалят:
 покрийте го с одеяло!
 кажете му да се търкаля по земята докато огънят угасне!
 Обявата за пожар трябва да включва:
 мястото на пожара;
 вида на пожара (на слоя изсъхнали листа, дървесната корона и
др.);
 приблизителната площ, обхваната от пламъците;
 естеството (вида) на гората;
 условията за развитие (посоката).
Лицата, които виждат/наблюдават избухването на пожар, се приканват да
се обадят на телефона на Единния европейски номер за спешни повиквания 112.
СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ:
Избухването на пожари в домакинствата на гражданите може да бъде
предотвратено, ако се спазват правилата и мерките за предотвратяване на
пожари.
При ОТКРИТ ОГЪН:
 Всеки огън, независимо дали вътре или извън дома, трябва да бъде
контролиран.
 Забранява се използването на кибрит, свещи, маслени лампи, в
помещения с пожарна опасност (фуражни складове, конюшни, складове, други
пристройки, мостове, мостчета и др.) и експлозиви (в близост до газови
бутилки, инсталации за природен газ, помещения, където се съхраняват
нефтопродукти), както и при извършване на селскостопански работи – (в зърнени
култури, ливади и др.), в гори и в близост до тях.
При ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ:
 Електрическите уреди, електрическите кабели, електрическите
контакти и прекъсвачи са често срещани източници на пожар.
 В случай на късо съединение използването на предпазител с по-голям
дебелина/диаметър от стандартния/правилния е забранено при подмяната на
предпазителя: чрез използване на по-дебел предпазител, вериги, пирони, монети,
в случай на претоварване на електрическата мрежа или късо съединение, тя вече
не може да се стопи, което води до силно загряване на захранващия кабел или
контакта, при тези условия да се предизвика пожар.
При КОМИН:
 Комините трябва да бъдат периодично проверявани, почиствани и
ремонтирани от специализиран и оторизиран персонал.
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Недопускане на ДЕТСКА ИГРА С ОГЪН:
 Съхранявайте кибрит, запалки и други източници на огън на места,
където децата нямат достъп.
 Отстранете всяко любопитство на децата към огъня, като търпеливо
обяснявате опасността, която той представлява за живота им.
При ОТОПЛИТЕЛНИ СРЕДСТВА:
 Забранява се използването на отоплителни инсталации с импровизации
или неизправности, както и оставянето им без надзор.
 Спазвайте защитните разстояния между печките и горимите материали.
При ГАЗОВИ БУТИЛКИ С ВТЕЧНЕН ГАЗ (ARAGAZ):
 Забранено е използването на втечнен газов цилиндър без регулатори на
налягането (уреди) с повредени уплътнения или с напукани или разширени гумени
маркучи в краищата.
 Забранено е преминаването (прехвърлянето) на газ от бутилката във
всякакви други контейнери или използването на импровизирани бутилки.
При ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ:
 Забранено е използването на импровизирани аспиратори в таванските
помещения на сградите чрез премахване на тухли от комина или неиздигането на
зидарията на комините извън покрива и оставането на вратата за почистване на
комина отворена.
При АСПИРАТОРИ:
 Забранено е използването на импровизирани аспиратори или тяхното
поставяне в складове, плевни, гаражи, под навеси или в близост до запалими
материали: аспираторите, изработени от тухлена зидария и негорими материали ще
бъдат разположени независимо от другите конструкции в домакинството.
3.4. ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ЗАТРУПВАНЕ СЪС СНЯГ
Затрупвания със сняг – снежни навявания върху пътната платформа в
резултат на обилен снеговалеж или виелици, водещо до големи количества сняг,
при което положението на пътя срещу вятъра и напречния профил благоприятства
образуването на снежни дебелини над 0,3 метра в непрекъснати или прекъснати
сектори;
Зимите, под влияние на източно-континенталните и арктическите студени
въздушни маси са студени, с много студени дни, като стойностите на средните
месечни температури са между +0,30C и –3,20C, и тези на средните месечни
минимуми между –11,50C и –16,40C. Валежите падат под формата на сняг,
покривайки почвата с различен слой като дебелина и стабилност, а
преобладаващият вятър, има значителна интензивност и продължителност, силно
разнасяйки снежния слой.
За по-студените периоди на годината е характерен снеговалежът. Като цяло
средно снежната покривка (покрита земя) трае около 50 дни, като първият
снеговалеж пада най-често в края на ноември – началото на декември, и последният
през втората половина на март (в Кълъраш и Добрич средната дата на първия
снеговалеж е 2 декември, последният снеговалеж - 18 март, първият снежен
слой - 19 декември, последният снежен слой - 28 февруари).
През февруари 2012 година поради силните снеговалежи снежната настилка
беше между 30 и 60 см, а на места поради силния вятър, който надхвърли 80-90
км/ч, се образуваха снежни навявания, които надвишиха 2-3 метра. В следствие на
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тези явления настъпиха смъртни случаи сред населението, настъпиха материални
щети и се създаде паника сред жителите.
Затрупванията със сняг, обикновено имат специален характер по
отношение на мерките за защита, в смисъл, че този вид бедствия, с редки
изключения, се образуват за по-дълго време и има възможност за предприемане на
някои мерки, така че повечето от ефектите им да бъдат намалени.
Затрупванията със сняг се появяват в резултат на обилни снеговалежи и
виелици, които могат да продължат от няколко часа до няколко дни. Те
възпрепятстват функционирането на транспорта и телекомуникациите, дейността
на селскостопанските цели, доставката на суровини, електричество и газ за
местните жители и икономическите цели.
Натовареността за нормалното възобновяване на икономическите и
социалните дейности изисква голям брой специализирани механични средства и
голям брой хора.
Следните критични прагове за снегопочистване са установени на
националната територия:
 40 см нов снежен слой;
 25 см нов снежен слой върху стария слой.
Ежегодно на територията на трансграничния регион снегът трае около 30 дни.
Честите снеговалежи се появяват под формата на непрекъснат слой сняг главно
през декември и януари и продължават до февруари – март.
Интервенциите се извършват в съответствие с процедурите, установени в
специализираните инструкции на пътните снегопочистващи компании, въз основа
на окръжния/областния план за снегопочистване в пика на зимата, който се изготвя
ежегодно.
Силите, предназначени за интервенция, са представени на ниво област/окръг
въз основа на сключените в това отношение договори/конвенции за интервенцията
по националните, областните/окръжните и общинските пътища.
Предупреждаването на силите е задължение на Оперативните центрове, като
те се позовават на метеорологичните предупрежденияот съответните държавни
метеорологични институции.
На ниво комуни/общини интервенцията се осъществява от силите и
средствата, предвидени в плановете им за зимния пиков период, които се активират
при получаване на метеорологичните предупреждения, изпратени от Оперативния
център.
След получаване на метеорологичните предупреждения всички участващи
структури въвеждат постоянната услуга в оперативните центрове, наблюдават
развитието на метеорологичните явления, преминават към изпълнение на
собствените си планове за интервенция и периодично отчитат напредъка на
мерките в Оперативния център и горните ешелони.
Последиците от снежните затрупвания и обилните снеговалежи могат да
бъдат:
 застрашаване на живота или здравето на хората;
 блокиране на икономическата дейност;
 прекъсвания в доставките на електроенергия, топлина, газ и питейна
вода;
 изолиране на някои местности и невъзможност за доставка на храна и
лекарства за населението и животните;
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 блокиране на евакуацията на болни и бременни жени в болнични
отделения;
 влошаване на някои конструкции поради теглото на снежния слой;
 влошаване на движението на пешеходците;
 повреда на електрическите мрежи, телефоните, кабелите, счупване или
срутване на дървета поради теглото на снега и лавини, които могат да
блокират определени пътища или железници.
Оценката на риска от обилните снеговалежи и свързаните с тях опасности,
както и издаването на предупреждения/съобщения ще бъдат направени в
съответствие с „Процедурата за кодиране на метеорологична информация,
предупрежденията и известията, които се издават в случай на опасни
метеорологични събития на национално или регионално ниво“.
Предупрежденията за времето и известията за силен/обилен снеговалеж ще
бъдат придружени от цветен код, зададен както следва:
 зелен код – използва се за райони, където не се прогнозира обилен
снеговалеж;
 жълт код – свързан е с предупрежденията за времето – ако обилният
снеговалеж е специфичен за определен период или район и ще бъде
временно опасен за определени дейности;
 оранжев код – свързан е с метеорологичното предупреждение – прилага
се при обилен снеговалеж и масивни снеговалежи, предвидени като
опасни, с висока степен на интензивност;
 червен код – свързан е с предупреждението за времето – прилага се за
обилни или масивни снеговалежи, предвидени като опасни, с висока
интензивност и с катастрофални последици.
СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ при снеговалеж:
 установяване на признаците на оперативните структури, участващи в
дейностите по предотвратяване и възстановяване на нормалното състояние в
случай на масов снеговалеж и свързаните с това рискове в областта/окръга,
общината;
 организиране съвместно със структурите, които осигуряват помощни
дейности в случай на бедствие в зависимост от видовете риск, на начина на работа,
за да се гарантира изпълнението на възложените задачите в областите на действие;
 обучаване на персонала и лицата, участващи в управлението на риска, в
съответствие с определенията, дадени по области на действие и видове риск;
 осигуряване на оптимален капацитет за действие и намеса за
управление на аварийните ситуации, породени от обилния снеговалеж, както и
тези, породени от свързаните с това рискове;
 установяване на начина на действие на структурите, участващи в
управлението на вида на риска от обилни снеговалежи и свързаните с това
опасности
относно
предотвратяването,
подготовката,
реагирането,
разследването/оценката след събитието и възстановяването/рехабилитацията,
следвани главно от:
 защита на населението и запазване на неговата увереност в
способността да се намесва и да управлява извънредни ситуации;
 спасяване и защита на човешкия живот;
 защита на собствеността и околната среда, доколкото е възможно;
 осигуряване на непрекъснатост на дейностите по видовете транспорт
(училище, снабдяване, комунални услуги, път и др.).

www.Interregrobg.eu

стр. 71 от 176

 идентифициране на бездомни хора и осигуряване на транспорт,
подслон, храна и вода, както и медицинска помощ при нужда;
 идентифициране и евакуиране на лицата, нуждаещи се от спешна
медицинска помощ (пациенти със сърдечно-съдови болести, диализирани лица,
бременни жени), за да им се окаже спешна медицинска помощ и техният транспорт
за осигуряване на медицинска помощ в здравните звена в окръга по местоживеене;
 проучване и оценяване на последиците от масовите снеговалежи по
общинските и окръжните пътища и установяване на мерки за почистването им чрез
средствата на операторите, с които са сключени договори за услуги, в
сътрудничество с други сили (структури на MAI, MApN, MT).
По-важни СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ:
Преди да тръгнете за пътуване, попитайте за метеорологичните условия и
положението на пътищата.
Ако сте извън къщата, при пътуванията, в транспортните средства и т.н.
трябва да запазите спокойствие и да предприемете действия срещу измръзвания.
Ако се намирате в превозно средство:
 Карайте внимателно и използвайте само главните пътища;
 Ако пътните и метеорологичните условия се влошат, спрете и се
подслонете (къща, пансион, хотел и т.н.);
 Ако автомобилът ви не е в движение или е закъсал:
 Не напускайте мястото, защото има опасност от измръзване;
 Останете в превозното средство и използвайте вътрешната
вентилационна система;
 Използвайте двигателя възможно най-малко, за да спестите гориво;
 Уверете се, че снегът не блокира изпускателната система, за да
избегнете риска от отравяне с въглероден окис;
 Включете само светлина на закрито и позиционна светлина;
 Движете ръцете и краката, ръцете и ходилата;
 Избягвайте да дремете;
 Проверете дали някой наблизо е ранен или е в затруднение и
помогнете.
При ВСЯКАКВА СПЕШНА СИТУАЦИЯ СЪОБЩЕТЕ НА ТЕЛЕФОН: 112.
Първи приоритет е „човешкото здраве“
За оценката на негативното въздействие върху „човешко здраве“ по
отношение на миналите природни и предизвикани от човека бедствия се използва
преди всичко броя на засегнатите хора.
Други критерии, които могат да бъдат използвани, са критерии, основани на
броя на човешките жертви и/или на броя пострадали хора. Под пострадали хора се
разбира: временна или дълготрайна неработоспособност на група хора (в различна
степен, вкл. до човешки жертви). Дефиницията за група хора се взема от
Методиката, а именно: група хора - повече от трима души.
При наличие на подробна информация за мащаба и обхвата на миналите
природни и предизвикани от човека бедствия могат да се отчетат и други критерии
по отношение на защитената категория „човешко здраве“:
 Критерий, основан на застрашени от природни и предизвикани от човека
бедствия елементи на критичната инфраструктура;
 Критерий, основан на заливане на път от националната или регионална
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пътна мрежа или непроходимост за повече от 6 часа;
 Критерий, основан на невъзможност от ползване за повече от 6 часа на
ел. енергия, топлоенергия, газ, вода и канализация в резултат на
наводнението при снеготопенето.
Важно е да се отбележи, че при оценката на заплахата от природни и
предизвикани от човека бедствия по отношение на защитената категория „човешко
здраве“ се отчитат и попадащите в заливаемите участъци зони за защита на водите,
водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, санитарни и хигиенни нужди,
находища на минерални води, санитарно-охранителни зони около водоизточници за
питейно-битово водоснабдяване. Също така се отчита не само дали тези зони са
замърсени в резултат на заливането, а и дали са разрушени водовземни
съоръжения и/или части от водопреносната система, което би предизвикало
нарушаване на водоснабдяването на населението.
При оценката на негативното въздействие върху защитената категория
„човешко здраве“, в случаите на потенциална заплаха от природни и предизвикани
от човека бедствия се използва критерия брой на засегнатите от наводнението
жители, с праг от 100 жители.
Използването на този доста по-висок праг се обвързва с факта, че в резултат
на миналите природни и предизвикани от човека бедствия в повечето засегнати
участъци /особено случаите на засегнати населени места/ са предприети действия
по изграждане на укрепителни съоръжения за предотвратяване и/или ограничаване
на вредното въздействие на водите. В резултат на тези съоръжения към днешна
дата може да се каже, че рискът в значителна степен е контролиран, и именно
поради тези причини се приема праг от 100 засегнати жители.
Вторият приоритер е „стопанската дейност“
Природните и предизвикани от човека бедствия могат да предизвикат големи
материални щети като: увреждането на сгради, респективно увреждането на
намиращия се в тях инвентар и машинен парк, разрушаване и/или увреждане на
пътната инфраструктура /мостове, шосета, улици/, увреждане на промишлени
обекти. Големите щети са най-силно изразени в районите, където живеят наймного хора. Тъй като материалните щети от природни и предизвикани от човека
бедствия са в тясна връзка със заплахата за хората от засегнатия район, броят на
засегнатите
жители
е
едновременно
и
важен
индикатор
за
икономическите/стопанските щети. Именно затова оценката на „стопанска
дейност“ се извършва по различни критерии, но в комбинация с критерия брой на
засегнатите жители, по начина, както при защитена категория „човешко здраве“.
Освен броя на засегнатите жители, като критерии за оценка на негативното
въздействие на миналите природни и предизвикани от човека бедствия, може да се
използва и:
 Критерий нанесени щети на територията на една община - 100 000 лв.;
 Критерий пострадало стопанско имущество - 10% от стойността на
движимо и недвижимо имущество;
 Критерий 30 % доказана щета на стойност агро продукция;
 Критерий залята площ - 3% от територията на населеното място в
продължение на поне 1 ден;
 Критерий, основан на застрашени от природни и предизвикани от човека
бедствия елементи на критичната инфраструктура.
При отчитане на негативното въздействие на потенциалните природни и
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предизвикани от човека бедствия върху защитената категория „стопанска дейност“
се прилагат следните критерии за значимост:
 Критерий, основан на щети, свързани с повреда и разрушаване на
сгради и оборудване - 100 000 евро или равнозначната стойност в лева;
 Критерий, основан на икономическата активност на 500 човека /от
селища с над 2000 жители/ за повече от 6 часа поради природни и
предизвикани от човека бедствия на пътища, жп линии, промишлени
площадки, помпени станции и др. инфраструктурни обекти или сумарна
щета за 100 000 евро или равнозначната стойност в лева;
 Критерий, основан на спрян основен производствен процес на
предприятие поради природни и предизвикани от човека бедствия пряко
или косвено за повече от един час или сумарна щета за 100 000 евро или
равнозначната стойност в лева.
Третият приоритет е „околната среда“
За оценката на заплахата от минали и потенциални природни и предизвикани
от човека бедствия за защитена категория „околна среда“ се използват едни и същи
критерии за значимост:
 Критерий, основан на засегнати КПКЗ инсталации и/или други
източници на отпадъчни води - Източници на замърсяване по Регламент
№166/2006г. на ЕО;
 Критерий, основан на засегнати Защитени зони по Директива за
опазване на естествените местообитания и дивата флора и фауна
92/43/ЕИО и/или Защитени зони по Директива за опазване на дивите
птици 79/409/ЕИО;
 Критерий основан на засегнати зони за защита на водите по чл.119а от
Закона за водите.
Четвъртият приоритет е „културното наследство“
Съгласно препоръките на Методиката, за нуждите на ПОРН, при оценката на
заплахата от минали и потенциални природни и предизвикани от човека бедствия
за „културно наследство“ се прилагат следните критерии за значимост:
 Критерий, основан на засегнати, повредени, унищожени или застрашени
обекти от категория „световно значение“, вписани в списъка на
световното културно наследство;
 Критерий, основан на засегнати, повредени, унищожени или застрашени
обекти от категория „национално значение“ /археологически,
исторически, архитектурни и етнографски обекти и комплекси/,
съгласно чл.50, ал.1 от Закона за културното наследство.
Когато се надхвърли определената прагова стойност на критерия за
значимост по отношение на една от защитените категории, се казва, че за
определения речен участък, респективно заливаема територия съществува
значителен потенциален риск от наводнения.
На територията на община Добричка са възниквали множество природни и
предизвикани от човека бедствия от различен по мащаб характер. Следва да се
предвиди на следващ етап създаването на архив с подробна информация, който за
в бъдеще да бъде като приложение към плана.
За потенциално застрашените от заливане площи на територията на община
Добричка също следва да се предвиди създаването на карта, която за в бъдеще да
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бъде като приложение към плана.
На базата на този анализ, може да се направи извод, че е необходимо да се
вземат мерки за намаляване на риска.
3.5. ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ АВАРИИ В АЕЦ И ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА
РАДИОАКТИВНИ И ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА
Въпреки строгите мерки за сигурност при работата на различните видове
ядрени реактори и наличието на автоматизирани системи за управление, контрол и
защита, практиката по експлоатацията им показва, че е възможно възникването на
аварийни ситуации, които са съпроводени с неконтролируемо изпускане на
радиоактивни вещества в околната среда.
Анализът на аварийните ситуации показва, че най-често те се дължат на
грешки от страна на обслужващия персонал, т. е. предимно на субективни фактори.
Ядрената авария в Чернобил, кризата във „Фукушима“ бяха болезнено
напомняне за това колко опустошителни могат да са ядрените аварии и колко поналожително е, като глобална общност, да се реагира адекватно и с подходящи
средства. Би било успокояващо, да се предпише този опит и тези събития, като
малко вероятни да се случат отново. Въпреки това, нашият опит в управлението на
бедствия ни научи да оценяваме неизбежността на авариите и извънредните
ситуации и значението на превенцията. Можем да се възползваме от уроците, които
имаме от реакцията при инцидентите в ядрената централа Three Mile Island в
Съединените американски щати, Атомната електроцентрала в Чернобил и атомната
електроцентрала Фукушима.
Можем да се поучим от опита на доброволците и служители, работещи заедно
в епицентъра на събитията и със засегнатите общности, дори когато са изправени
пред предизвикателства на собствената си безопасност и здраве. За да се осигури
необходимата помощ и с цел придружаване на общностите по пътя към
възстановяването, са необходими много специфични знания и оборудване. Планът
за действие при ядрена или радиационна авария, се основава на изминалия опит
както от световния, така и от българската реакция и действия, особено след
аварията в Чернобилската ядрена централа, като се включат придобитите знаия и
опит в аварийна готовност.
Ядрената технология и източниците на йонизиращо лъчение (ИЙЛ) все повече
намират гражданска употреба и имат важни функции в производството на
електроенергия, медицинска диагностика и обработка, промишленост, селско
стопанство и някои търговски продукти.
В своя доклад МААЕ посочва, (Ядрени реактори в света“ 2015- http://wwwpub.iaea.org/ books/IAEABooks/10903/ Nuclear-Power-Reactors-inthe-World-2015Edition) и в онлайн източник за Информационна система за ядрени реактори (PRIS)
(http://www.iaea.org/PRIS/ WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx), че
30 държави експлоатират 438 реактора, генериращи ядрена енергия. Редица
държави, след аварията във Фукушима, преразглеждат възможността за въвеждане
на нови мощности в експлоатация или продължават използването на ядрена
енергия, 29 други държави обмислят, планират или конструират нови реактори за
ядрена енергия през 2014 г.: десет от Азия и Тихоокеанския регион, десет от
африканския регион, седем в Европа и две в Латинска Америка. Според МААЕ 67
реактора в 15 държави са били под строителство към 30 юни 2015 г. Много от
ядрените технологии се прилагат с присъщи рискове и потенциални последици,
които се считат за приемливи от приемащите правителства и потребителите.
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Техническият напредък и подобренията в регулаторните механизми са
разгледали този много специфичен баланс на приемливите рискове спрямо
последиците. Когато има голяма ввероятност за потенциални аварии или
инциденти, властите предприемат задълбочени анализи, които са предназначени
да доведат до повишена готовност за бъдещи критични събития. Все пак
вероятността от бъдещи инциденти може да бъдат компенсирани чрез приемане на
политически възможности за намаляване на технологичното износване на ядрената
енергия.
Подобряване на инфраструктурата, броя на ядрените реактори и друго
използване на технологията за търговски, медицински и изследователски цели,
както и за забавяне изменението на климата, което може да предизвика критични
събития – наводнения, земетресения, и както беше в Япония - цунами.
3.5.1. Радиоактивно замърсяване
Радиоактивно замърсяване би могло да се получи при: авария в АЕЦ
„Козлодуй“, АЕЦ „Черна вода“ в Румъния и от трансграничен пренос на
радиоактивни вещества; авария в обекти, съхраняващи ядрени и радиоактивни
вещества; инциденти с транспортни средства, превозващи радиоактивни материали
/Приложения 27 и 28/.
3.5.2. Радиационната обстановка и степента на риска за населението
Значими фактори:
 Количеството на изхвърлените в околното пространство радиоактивни
вещества;
 Метеорологичните условия по време на аварията;
 Годишния сезон;
 Разстоянието до населените места;
 Характера на застрояването и гъстотата на заселването на населените
места;
 Вида на земеделските култури;
 Водоснабдяването;
 Начина на изхранване на населението.
В резултат на изхвърляне на радионуклиди в околната среда при авария в
ядрен реактор част от територията на страната може да бъде радиоактивно
замърсена и може да се очаква замърсяване на хранителни продукти и фуражи в
засегнатите райони. В случаите на инциденти с транспортни средства, превозващи
радиоактивни материали, може да се стигне до външно и вътрешно облъчване на
лица от населението и персонала, ликвидиращ последствията. Ситуацията може да
се усложни при наличието на пожар, експлозия, наличие и на химически вещества
и други, които следва да се анализират и отчитат.
3.5.3. Общи положения при анализ на радиационния риск
При радиационна авария, особено в случаите на възможно радиоактивно
замърсяване на околната среда, както и при използване на ядрени материали (ЯМ)
и радиоактивни вещества (РАВ) за терористични цели, саботажи и умишлено
радиоактивно замърсяване, може да се стигне до облъчване на лицата, извършващи
деянието, населението и на персонала, ликвидиращ последствията. Радиационният
риск се анализира от компетентните органи по радиационна защита – АЯР и МЗ. При
необходимост се изисква допълнителна експертиза от водещи експерти по
радиационна защита в страната.
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В обхвата на настоящия план се включва радиационна авария, имаща
потенциално или реално въздействие на територията на община Добричка,
възникнала:
 при откриване на безстопанствен източник на йонизиращо лъчение
(ИЙЛ);
 при превоз на радиоактивни отпадъци (РАО) и/или ИЙЛ;
 при използване на ядрени и радиоактивни материали за терористични
цели, саботажи и др.;
 при регистриране на нелегален трафик на територията на общината;
 при умишлено радиоактивно замърсяване на публични места, питейни
водоизточници, хранителни продукти и потребителска продукция;
 при попадане на ИЙЛ в преработвателни предприятия или складове за
скрап;
 при падане на сателит с ядрен реактор или с ядрени вещества и/или
ИЙЛ;
 при пожар с наличие на ИЙЛ;
 при откриване на медицински симптоми от облъчване с радиация на
лица от населението;
 при оказване на помощ в обект, използващ източник на йонизиращо
лъчение (ИЙЛ) при авария.
3.5.4. Основните пътища за радиационно облъчване
При експлоатация на ядрените реактори се генерират техногенни
радионуклиди в огромни количества. Основната част от тях са продукти на деление:
 Първични продукти на деление, получени при осъществяването на
верижната реакция;
 Вторични продукти, възникнали при радиоактивните превръщания на
продуктите на делене;
 Радионуклиди, възникнали при неутронна активация на първичните и
вторични продукти от радиоактивния им разпад.
Друга част от радионуклидите са актиноидите (трансурановите и
трансплутониевите елементи), получени при неутронна активация на тежките
ядра. Продуктите на делене и актиноидите се образуват в топлоотделящите
елементи (ТОЕ). При частична (нормална експлоатация) или пълна (аварийна
ситуация) разхерметизация на обвивките на ТОЕ е възможен преносът им в
топлоносителя. В топлоносителя, освен продуктите на делене, се натрупват
продукти от неутронната активация на ядрата в състава на топлоносителя и ядрата
от продуктите на корозия. Техногенни радионуклиди се генерират и с процеси на
неутронна активация на конструктивните елементи в състава на активната зона.
Изолирането на тези техногенни радионуклиди от околната среда става с физически
бариери, които са основните пасивни елементи на локализиращата система на
защита. Тази защита се състои от матрица на горивото, обвивките на ТОЕ, корпуса
на реактора и оборудването на пръви контур, стоманобетонната обвивка на
реактора.
При нормална работа на ядрения реактор (нормален експтлроатационен
режим), изхвърлянето на техногенни радионуклиди в околната среда е нищожно и
практически отстъства облъчване на персонала и населението.
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3.5.5. Изхвърляне на техногенни радионуклиди
При отклонение от режима на нормална експлоатация, инциденти или
аварии, изхвърлянето на техногенни радионуклиди може да варира както следва:
 Незначително до слабо, при което максималното облъчване на
населението е под допустимите норми;
 Слабо, при което максималното облъчване на населението е в
допустимите норми, като индивидуалните дози на облъчване на найзасегнатите лица са от порядъка на няколко mSv;
 Ограничено, при което се облъчва ограничена част от населението над
утвърдените норми и е налице ограничено замърсяване на околната
среда с радиоактимвни вещества;
 Значително, при което последствията се изразяват в облъчване на
значителна част от населението над утвърдените норми и дълготрайно
замърсяване на околната среда с радиоактивни вещества;
 Много голямо до огромно, с възможности за трансгранично замърсяване
с радиоактивни вещества.
3.5.6.Моделиране на процесите на пренос на радионуклиди
Качествената и количествената оценка на въздействието на радиоактивните
вещества върху околната среда и човека предполага познаване на пътищата на
пренос на тези вещества в околната среда (атмосфера, водна среда, хранителни
вериги) и в човешкото тяло.
Преносните процеси в околната среда и човешкото тяло се описват с
преностни модели, които дават възможност за:
 Прогнозиране на въздействието върху околната среда и човека и
вземане на съответни решения;
 Прогнозиране на въздействията в условията на аварийни ситуации и
вземане на оперативни решения.
3.5.7. Оценка на дозовото натоварване от външно и вътрешно облъчване
Моделирането на преноса на техногенни радионуклиди изхвърлени в
околната среда (атмосфера, водна среда, хранителни вериги) е в основата на
оценката на последствията и в основата на прогнозиране на облъчването на
населението /Приложение 25/. Моделирането на преноса на техногенни
радионуклиди, въведени в човешкото тяло, е в основата на създаването на
възможности за оценка на дозовото натоварване от вътрешно облъчване.
Дисперсията на техногенни радионуклиди, изхварлени в атмосферата, се изразява
в пренос по посока на вятъра и в разсейване с процеси на атмосферна турболентна
дифузия. Тези модели могат да бъдат локални – описващи дисперсията до 10 км от
източника на изхвърляне; мезомозели – описващи дисперсията до 200 км от
източника на изхвърляне; регионални модели – до няколко хиляди км от изтгочника
на изхвърляне и глобални модели – описващи дисперсията в планетарен мащаб.
Отлагането на техногенните радионуклиди върху земната повърхност води до
радиоактивно замърсяване на почвата и подпочвените води и до инициране на
преноса на техногенните радионуклиди в различни хранителни и биологични вериги
и до натрупването им в растителни и животински продукти: тревни площи –
растителни продукти; тревни площи – фураж – млекодайни животни – животински
продукти (мляко и млечни продукти, месо и месни продукти).
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3.5.8. Времеви фази в аварийна ситуация, съпроводени с изхвърляне на
значителни количества техногенни радионуклиди в атмосферата
Времевите фази в аварийна ситуация, съпроводени с изхвърляне на
значителни количества техногенни радионуклиди в атмосферата, са: РАННА,
СРЕДНА и КЪСНА и са свързани с различните пътища на облъчване, методи за
дозово прогнозиране, защитни действия и радиологични критерии за намеса като
основа за предприемане на защитни действия (препоръка на Manual of protective
action guides and protective actions for nuclear incidents, EPA 400-R-92-001, May 1992).
РАННА ФАЗА – това е периода в началото на аварията, краят на който е
прекратяването на отлагането на радиоактивни вещества върху земната
повърхност. Основните пътища за облъчване през ранната фаза са пряко външно
облъчване с йонизиращи лъчения от ядрената инсталация, външно облъчване с
гама лъчение от минаващия радиоактивен облак, външно облъчване с бета и гама
лъчение изпуснато от радиоактивните отлагания върху земната повърхност, външно
облъчване с бета и гама лъчения от радионуклидите отложени върху други
повърхности като дрехи и кожа, вътрешно облъчване от инхалация на радионуклиди
от потопяване в радиоактивния облак, вътрешно облъчване от инхалация на
радиоактивни вещества предварително отложени върху земната повърхност.
СРЕДНАТА ФАЗА в развитието на ядрената авария е периодът, който започва
от момента, в който е прекратено отлагането на активност върху земната
повърхност и завършва с момента, в който се предприемат възстановителни
действия по снижаване на лъчевите нива в околната среда до приемливи равнища
за неограничено пребиваване. Основните пътища на облъчване през средната фаза
са външно облъчване с бета и гама лъчение от отложени върху земната повърхност
радиоактивни вещества, вътрешно облъчване от инхалация на радиоактивни
вещества предварително отложени върху земната повърхност и въведени в нея с
процеси на ресуспенсия, вътрешно облъчване от консумацията на замърсени с
активност хранителни продукти, мляко и вода.
КЪСНАТА ФАЗА в развитието на ядрената авария, наричана още фаза на
възстановяване, започва в момента, в който се предприемат възстановителни
действия по снижаване на лъчевите нива в околната среда до приемливи нива за
неограничено пребиваване от населението, и завършва с момента на
прекратяването на тези действия. Възстановителните действия се изразяват като
дезактивация /деконтаминация/ на земната повърхност, зданията и съоръженията.
Основните защитни действия се изразяват с контрол и ограничаване на
употребата на радиоактивно замърсени храни. Преноса на радиоактивните
вещества във водна среда се описва с процесите на дисперсия и разтваряне във
водната фаза, след което следват процеси на реверсивен пренос от водната фаза в
седиментите и водните организми и обратно.
Радиоактивното замърсяване на водната среда, при използването на водата
за напояване води до замърсяване на напояваните площи и съответно до пренос на
активност в различни хранителни и биологични вериги. Преноса на радиоактивните
вещества във водна среда се описва с процесите на дисперсия и разтваряне във
водната фаза, след което следват процеси на реверсивен пренос от водната фаза в
седиментите и водните организми и обратно. Радиоактивното замърсяване на
водната среда, при използването на водата за напояване води до замърсяване на
напояваните площи и съответно до пренос на активност в различни хранителни и
биологични вериги.
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3.5.9. Естествен радиационен фон
Три компонента определят естествения радиационня фон – космическото
лъчение, естествената радиоактивност на почвата, водата и въздуха и
самата радиоактивност на човешкото тяло.
Космическото лъчение идва от Галактиката от раждането на свръх нови
звезди, от радиационните пояси около Земята и от Слънцето. Те от своя страна се
делят на първични космични лъчи (основно протони), които идват от Галактиката
и влизат в Земната атмосфера и вторични космически лъчи, които се образуват в
резултат от взаимодействието на първичните космични лъчи с ядра от атмосферата
на Земята (пиони, протони, неутрони, електрони, мюони, електрони, гама
кванти и много други)
Естествена радиоактивност на почвата (земната кора) се дължи на
различните минерали и елементи, съдържащи различно количество радиоактивни
атоми. Известно е, че в къщи построени с тухли, панели и някои други строителни
материали, нивото на радиация може да се окаже няколко пъти по-висока от
естествения фон в дадената местност. В изби, мазета, непроветриви помещения е
възможно нивото на радона да е завишено. В този случай трябва да се вземат мерки
за намаляване на дозовото натоварване от радона. Радон - радиоактивен инертен
газ без цвят, мириз и вкус. Тъй като е 7,5 пъти по-тежък от въздуха той се намира
в земната кора, по пукнатини в почвата и основите на сградите. Обикновено се
натрупва в приземните етажи. В нашите домове радона постъпва с битовото
газоснабдяване, дълбоки сондажи на питейна вода. Ако в едно жилище
концентрацията на радона в хола е 0,20 kBq/m3 , в кухнята е 3,00 kBq/m3 а в банята
8,50 kBq/m3. За разлика от другите източници на радиация, защитата от радон е
много лесна – просто проветрявайте по-често помещенията.
3.5.10. Естествена радиоактивност на водата
Естествената радиоактивност на водата на сушата и в моретата се определя
основно от калия (К 40). Радиоактивността на речната вода е от порядъка на 10-12
Ci/l, езерната - 10-11 Ci/l и морската 10-10 Ci/l. При атмосферния въздух имаме
примерно 10-16 Ci/cm3 и радиоактивността на атмосферните отлагания на
повърхността на земята е около 2·10-11 Ci/g (снегът е по-радиоактивен от дъжда).
Най-големите количества радиоактивни замърсявания се съдържат в мъглите. При
мъгливо време, замърсяванията и от други източници – фини прахови частици,
газове от автомобили, сажди от твърдо гориво и др. също е най-голямо. В организма
на човека се съдържа около 3.10-3 g радиоактивен калий и 6.10-9 g радий. Тези
елементи са отговорни за 6 000 бета разпада и 220 алфа разпада всяка секунда.
3.5.11. Горещи частици
България е една от малкото страни, които имат богат опит в изследването
на последиците и риска от горещи частици след ядрената авария в Чернобил. В
помощ на лицензиантите INPO (Institute for Nuclear Power Operations) е разработил
примерна Програма за контрол на горещи частици. Горещите частици, независимо
къде са открити, трябва да бъдат събирани, анализирани и регистрирани в
специален дневник. Според Програмата, гореща частица е такава, която има
„скорост на разпадане 15000 разп./мин“ (250 Bq) и повече. Горещите частици имат
размери в границите от 0,1 mm до 3 mm и активност от 2.102 Bq до 106 Bq.
Представляват „точкови източници“ на йонизиращо лъчение със специфична
(масова) активност на материала от 2.108 Bq/g до 5.1010 Bq/g. При контакт с кожата
обуславят мощност на локалната еквивалентна доза осреднена върху 1 cm2 – Р(0,07)

www.Interregrobg.eu

стр. 80 от 176

от бета-лъчение от 0,5 mSv/h до 6 Sv/h , в зависимост от активността и типа на
частицата. При задържане върху кожата, в зависимост от времето на облъчване, те
могат да предизвикат ранни нестохастични ефекти - възникване на: еритема,
излющване (влажна или суха десквамация) и изязвяване (ulceration). Праговата
доза (ED5) за тези детерминистични ефекти е 2 Sv, при която ефектът възниква с
вероятност 5%. Горивни 137 Cs и 90 Sr/ 90 Y Метални 60 Co и 54 Mn Снимки –
физически факултет, Тита консулт Горивните горещи частици са фрагменти от
горивните таблетки - UO2. Те са с форма на неправилни многостени с
приблизително еднакви размери в 3-те измерения. Повърхността им е черна и
зърнеста (микрокристална). Размерите им са в границите 50 µm до 1 mm. Металните
горещи частици са с най-разнообразни форми, обикновено неизометрични (плочки,
ленти, линейни и др. фрагменти) с размери в границите на 200 µm до 3 mm. Част
от тях са оребрени (микростружки) с ясни следи от механично въздействие.
Активността им се определя основно от 60Co и 54Mn, които са продукти на активация
на стоманата. Горещите частици могат да се разделят на два класа:
А) Високоактивни горещи частици: Откриват се върху открити повърхности,
като асфалт, бетон и т.н. Активността на този клас частици е между 50 Bq и няколко
kBq, при средна активност - 203 Bq. Средният аеродинамичен диаметър на
високоактивните горещи частици е 15,5 m, а времето за пребиваване в приземния
двуметров слой въздух е около 4,6 мин. и поради това вероятността за
инхалирането им е малка. Ако все пак бъдат инхалирани, те с голяма вероятност се
задържат в горните дихателни пътища, поради големия си аеродинамичен
диаметър.
Б) Високодисперсни горещи частици: Активностите на този клас частици са
основно в границите от 20 mBq до 2 Bq (средно геометрична активност - 250 mBq).
Средният аеродинамичен диаметър на високодисперсните горещи частици е от
порядъка на 1,5 m, а времето за пребиваване в приземния двуметров слой въздух
е около 6 часа - т.е. те просто се носят от масите замърсен въздух. Като се има
предвид тяхната висока концентрация в първите дни на ядрена авария (по данни на
проф. Бончев и доц. Белоконски за дните след аварията в Чернобил),
вероятността за инхалиране е с три порядъка по-висока от тази за високоактивните.
При това, поради малкия си аеродинамичен диаметър, те могат да попаднат в
дълбоките части на белите дробове (без ресничест епител) и с голяма вероятност
да се задържат там. Горещите частици на терена се откриват чрез сканиране на
обследваната площ. Сканирането е процес на непрекъснато следене (в движение
по паралелни курсове) на контролирания параметър, така че да бъде покрита
цялата обследвана площ. Детекторът се движи възможно най-близо до
повърхността. При едно трансгранично замърсяване може да се окаже с голяма
степен на вероятност, че в краткосрочен план концентрацията на Cs-137 и Cs-134 в
организъма на хората може да се повишава непрекъснато, като достигна своя
максимум след 12 месеца от датата на аварията. Това се определя основно от
климатичните фактори през годината – посока на вятър, замърсявания на
атмосферата, и др. Този процес трябваше да бъде следен на базата на многобройни
измервания на целотелесната активност. Дългосрочните последици от ядрените
бедствия често могат да продължат в течение на хиляди години. Някои експерти
прогнозират, че Чернобил няма да бъде обитаван поне още 20 000 години.
Ядрените централи осигуряват приблизително 5,7% от световната енергия и
13% от световната електроенергия. В целия свят съществуват 438 атомни
електроцентрали. Вероятността да има инцидент с атомна централа, не е никак
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малка. Малки инциденти се появяват и могат да бъдат отстранени, но когато има
големи инциденти, въздействието често може да бъде катастрофално. Щетите от
аварията във Фукушима са за 166 млрд. долара – това са 60% от щетите на всички
аварии в атомната енергетика в света. По разпръсната радиация на първо място е
Чернобил. „С вероятност 50% „Фукушима“ ще се повтори в следващите 50 години,
„Чернобил“ – в следващите 27 години, и „Три Майл Айлънд“ – в следващите 10
години“, стигат до извод учените. Сериозните аварии при ядрените реактори са
рискови не толкова с непосредственото разрушаване на обвивката на реактора,
колкото с изхвърлянето на огромно количество техногенни раидонуклиди в
околната среда. Изхвърлените вещества са много по-вредни и токсични от ядреното
гориво, с което е зареден реактора. Те са в милиарди пъти по-токсични от хлора,
едни от най-често използваните отровни елементи в промишлеността.
3.5.12. Основни възможности за радиационно облъчване
 Външно облъчване от закрит ИЙЛ поради стоене в непосредствена
близост до него (едно или повече облъчени лица);
 Външно облъчване от открит ИЙЛ поради стоене в непосредствена
близост до него и неправилно боравене (едно или повече облъчени
лица);
 Вътрешно облъчване от открит ИЙЛ при вдишване, поглъщане и
замърсяване на части от тялото (кожата, косата, очите и др.), дрехите и
оборудването (едно или повече облъчени лица).
При определянето на риска се отчита:
 вида на радиоактивния материал (ядрен материал или радиоактивно
вещество);
 вида на излъчването (алфа-, бета-, гама-лъчение или неутронно
лъчение);
 периода на полуразпадане, енергията и активността на източника,
мощността на дозата;
 вида на радиоактивния източник – закрит, открит, ампула (течен),
химичен състав, токсичност и др.;
 състоянието на опаковката, ако има такава.
В случаите, когато ЯМ и/или РАВ са с неизвестен произход, се приема, че
рискът е висок и активността на източника е максималната описана. Ситуацията
може да се усложни при наличието и на не радиационни рискови фактори, като
пожар, експлозия, химически реагенти и други, които следва да се анализират и
отчитат при реагирането.
В обхвата на настоящия план се включва радиационна авария, имаща
потенциално или реално въздействие на територията на община Добричка,
възникнала:
 при откриване на безстопанствен източник на йонизиращо лъчение
(ИЙЛ);
 при превоз на радиоактивни отпадъци (РАО) и/или ИЙЛ;
 при използване на ядрени и радиоактивни материали за терористични
цели, саботажи и др.;
 при регистриране на нелегален трафик на ГКПП или на територията на
общината;
 при умишлено радиоактивно замърсяване на публични места, питейни
водоизточници, хранителни продукти и потребителска продукция;
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 при падане на сателит с ядрен реактор или с ядрени вещества и/или
ИЙЛ;
 при пожар с наличие на ИЙЛ;
 при откриване на медицински симптоми от облъчване с радиация на
лица от населението;
 при оказване на помощ в обект, използващ ИЙЛ.
3.5.13. Прогноза за вероятно въздействие при радиоактивно замърсяване
При радиоактивно замърсяване на околната среда при авария в АЕЦ и
трансграничен пренос е възможно община Добричка да се окаже в условия на
повишена радиоактивност (при авария в АЕЦ „Козлодуй“, АЕЦ „Черна Вода“, които
са съответна на около 330 км 85 км).
Към март 2018 г. в АЕЦ „Козлодуй“ работят само 5-ти и 6-ти реактори с общ
капацитет малко над 2 000 MW. Те са изградени съответно през 1987 и 1991 г. и са
от типа ВВЕР-1000. Технологичната схема на атомната електроцентрала е
определена от типа на реактора и съответното основно и спомагателно оборудване,
обезпечаващо нормална работа на реактора. При възникване на авария в АЕЦ или
трансграничен пренос на радиоактивни вещества могат да бъдат замърсени
населението,
селскостопанските
животни
и
насажденията,
откритите
водоизточници, въздуха, почвата, сградите, съоръженията и всичко останало на
открито. В зависимост от вида на изотопите в радиоактивния облак, замърсяването
може да продължи няколко денонощия, месеци или години.
3.5.14. Начини на облъчване на населението, вследствие на изхвърлянето на
радиоактивни вещества в атмосферата - външно облъчване –отложени изотопи
върху почвата, сградите и други обекти в околната среда
Това облъчване ще намалява с времето, поради радиоактивното разпадане
на източниците, отмиването и просмукването в дълбочина на земната повърхност.
Вътрешното облъчване е от вдишване на радиоизотопи от въздуха и от
консумирането на радиоактивно замърсени хранителни продукти и вода.
Радиационните дози, получени от населението се определят от вътрешното и
външно облъчване. Високите дози облъчване предизвикват лъчева болест и ракови
заболявания. Авариите с радиоактивни източници обхващат широк диапазон, като
включват намерени радиоактивни източници или материал, замърсени площи или
предмети, загубени или липсващи източници, източници без защита, аварии в
лаборатории, промишлени или изследователски обекти. Радиоактивните
материали, под формата на закрити радиоактивни източници, се използват в широк
диапазон в промишлеността, медицината, изследователската и научната дейност,
както и в известен брой потребителски продукти. Тези източници се използват в
радиографията, установки за стерилизация, при радиотерапия и в нуклеарната
медицина, в промишлеността - сонди, нивомери, дебеломери, плътномери и
влагомери, антистатични устройства, осветителни тръби, както и в
пожароизвестителните датчици. Тези източници имат широк обхват от активности.
Аварийни ситуации възникват, когато има пропуск в контрола на радиационната
безопасност на мястото на използване на източника (например оставен извън
защитния контейнер гаматерапевтичен източник или контейнер с източник, открит
на обществено място). Най-голямата опасност за сериозни увреждания за хората
при тези източници идва от занижения контрол на източниците. Последствията
може да бъдат много сериозни, в някои случаи дори летални, ако с източника е
имало контакт лице, незапознато с опасността от радиацията или което не знае, че
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източникът е радиоактивен. Излагането на лъчение от радиоактивен източник или
облъчването от апаратура, използвана за промишлена радиография, радиотерапия
в медицината и установки за стерилизация, може да доведе до натрупване на
дозата, а при мощен радиоактивен източник и до летален изход за няколко минути.
Аварии с такива източници могат да предизвикат и замърсяване, ако източникът е
бил с нарушена защитна капсула. Освен опасността от външно облъчване,
повредените източници от всякакъв вид и големина могат да доведат и до
замърсяване на населението и/или околната среда. В резултат на пожар или
разпръскване от вентилацията, може да се предизвика и замърсяване на въздушни
маси с аерозоли. Последствията могат да включват сериозни поражения на кожата,
както и вътрешно замърсяване, което потенциално да доведе до сериозни здравни
последствия. Замърсяването с алфа-лъчители, като например плутоний и америций
е специален случай при категоризирането на авариите. Аварии от този тип могат да
възникнат например при захранвани с плутоний сърдечни стимулатори, или при
незаконен трафик на радиоактивни материали. Плутоният е много опасен при
ихалиране и е труден за детектиране със стандартно използаваната апаратура за
детектиране. При действия в аварийни ситуации, включващи наличие на източник
на плутоний, трябва да се вземат и допълнителни предпазни мерки. Изгубени,
откраднати или поставени на погрешно място източници са специален случай при
авариите с радиоактивен материал. Опасността за населението ще зависи от общата
активност на източниците. Трябва да се отчита фактът, че източникът може да бъде
притежаван от хора, които не познават неговата природа и опасността от него, и
които могат боравейки с него да разрушат обвивката и да предизвикат радиоактивно
замърсяване. В някои случаи хората могат да бъдат изложени на много високи
стойности на мощност на дозата или да бъдат замърсени. В такъв случай приоритет
трябва да е откриването на източника с всички разумни възможни средства. Това
може да включва полицейско разследване, обществени съветници, мониторинг на
болници и клиники и търсене с помощта на радиометрична апаратура. Издирването
на изгубени източници с апаратура за радиационен мониторинг е ефективно за
високоенергетичните
гама-източници,
т.е.
източниците,
използвани
в
промишлената радиография и медицинската радиотерапия. Ефективността на
търсенето ще зависи от чувствителността на радиометричната апаратура, общата
активност на източника и защитата му. Апаратурата с високообемни кристали от
натриев йодид дава възможност за регистриране на лъчение от източник от
няколкостотин метра разстояние, освен ако източникът не е в своя защитен
контейнер. Уредите, създаващи йонизиращо лъчение, основно рентгенови лъчи или
ускорителите на частици, също широко се използват в промишлеността, медицината
и научните изследвания. Мощността на дозата, създавана от тях, е много по-висока
от тази, създавана от всички други радиоактивни източници, които се използват. От
друга страна, радиационното излъчване от тези устройства се прекратява когато те
са изключени от електрическо напрежение или напълно разредени – следователно
аварии могат да възникнат при погрешно включване или чрез активираните части
на ускорителите или облъчваните мишени. Внимание трябва да се отдели на факта,
че някои устройства, като генераторите на електронни снопове, могат да излъчват
радиоактивно лъчение, наречено „тъмно лъчение“ и кратко време след изключване
на електрическото напрежение.
Транспортни операции, свързани с транспорт на радиоактивни източници
или радиоактивен материал: Всички форми на транспорт, т.е. автомобилен,
железопътен, въздушен и воден са използвани в различна степен.
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Транспортираните обекти са в широк диапазон и включват продукти на ядрената
индустрия (ядрено гориво и някои радиоактивни отпадъци), радиографски
източници за промишлеността, радиотерапевтични източници за медицината,
технологични устройства, съдържащи радиоактивни източници, и някои
потребителски продукти (пожароизвестителни датчици). Те се транспортират и
съхраняват в достатъчно големи количества. Основният проблем при планирането
в случай на транспортни аварии е, че те могат да възникнат навсякъде. Затова
трябва да има готовност и координация за действие на национално ниво. Друга
особеност на транспортните аварии е, че освен водачът на транспортното средство
и съпровождащия екип, непосредствено изложено на опасност може да бъде и
населението в близост до аварията.
При радиационна авария, в зависимост от обстановката и възможностите и
доколкото това не застрашава националната сигурност, информацията трябва да
съдържа следните данни:
1. момент и място на възникване на аварията;
2. данни за ядреното съоръжение, обекта с източник на йонизиращо
лъчение или дейността;
3. предполагаемата или установена причина за аварията и прогноза за
развитието й по отношение на изхвърляне на радиоактивни вещества в околната
среда;
4. общи характеристики на изхвърлените радиоактивни вещества,
включително вероятната физична и химична форма, действителни количества,
състав и други характеристики на изхвърлянето;
5. информация за метеорологичните и хидрологичните условия и прогнози;
6. резултатите от радиационния мониторинг и анализи на хранителни
продукти, фуражи и питейна вода;
7. предприетите или планирани мерки за защита и информиране на
населението;
8.прогнози за разпространението на изхвърлените в околната среда
радиоактивни вещества и за отлаганията им.
3.5.15. Използване на взривно устройство за разпръскване на радиоактивни
вещества (мръсна бомба)
Описание: Взривно устройство за разпръскване на радиоактивни вещества е
било използвано или е било открито преди детонирането му. Потенциални рискове:
Най-голямата заплаха идва не от директните ефекти на експлозията, колкото от
радиационното облъчване или замърсяване. Най-големият радиационен риск идва
от неподозираното вдишване/поглъщане на материала, разпръснат чрез експлозия
или вследствие на пожар, или ръчно разпръскване на радиоактивни отломки, или
материал от недетониращо устройство. Инхалационният риск е основно по следата
на разпространение на пушека от експлозията до 100 m от източника на
изхвърляне/освобождаване.
Съмнението за откриване на Pu може да бъде потвърдено само по земята,
близо до експлозията, но ще бъде и много опасно. Външното замърсяване няма да
бъде вероятно толкова опасно, отколкото поглъщането поради мръсни ръце и други
причини. Ограничения престой на членовете на аварийния екип близо до ИЙЛ в
неексплоадирало взривно устройство или големи парчета от отломките не би
следвало да бъде опасно, но задържането и съхранението на такъв материал може
да доведе до облъчвания и то за няколко минути. Спасителните екипи са основно
екипирани с респираторни апарати за защита, която ги пази от риска за поглъщане
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на радиоактивни вещества /РАВ/ чрез вдишване. Наличната апаратура позволява да
се установяват рисковете от външно облъчване, но не може да установява риска
при вдишване на РАВ, характерно за такива с учаи. Възможно е да се очакват
враждебни действия срещу институциите и икономическите субекти, в т. ч. и
негативни икономически последици при неправилно адресиране на съответните
действия към съответните институции. Раковите заболявания не биха могли да
бъдат наблюдавани при този вид авария, нито да се установят като последица от
нея, даже и при използването на големи количества от радиоактивни вещества.
3.5.16. Умишлено радиоактивно замърсяване на хора и обществени места
Описание: Открито е облъчване и/или радиоактивно замърсяване на хора
(лица от населението) и радиоактивно замърсяване на обществени места. Това е
възможно да възникне за лица от населението, попаднали в радиоактивно
замърсени територии, без да знаят за това или при намирането на опасен ИЙЛ и
боравенето с него. Лица от населението могат да бъдат радиоактивно замърсени и
в резултата на тайно извършени саботажи или терористични актове с ИЙЛ. За
съжаление, подобни аварии се откриват, като правило, след като голям брой лица
са облъчени или има значително разпространение на радиоактивно замърсяване.
Потенциален риск: Облъчените лица се очаква да получават различни
симптоми, като резултат от облъчването и лъчението, преди още да се знае, че са
били подложени на радиационно облъчване. Радиоактивното вещество, причинител
на облъчването или на радиоактивното замърсяване, може да представлява
сериозен риск, неочакван за лицата, попаднали в района на действието му.
Радиоактивното вещество може да е разпръснато и да доведе до радиоактивно
замърсяване на големи площи и даже на местната селскостопанска продукция. В
тези случаи, е възможно да възникне значително враждебно настроение в
населението и даже непредвидени обществени реакции и последващи в кратък срок
икономически последствия. Възможно е, кратковременния престой (до няколко
минути) до ИЙЛ или в територията, замърсена с радиоактивни вещества, да не
предизвика здравни ефекти, докато боравенето с ИЙЛ и дълговременен престой в
близост до него - да предизвика сериозни здравни увреждания. Инхалирането на
радиоактивни вещества е възможно при разпрашаване на радиоактивни вещества
(прахообразни) и престой в радиоактивно замърсените територии на разстояние до
около 100 m от източника, както и при пожар или експлозия, когато се образува
прах и пушек. Разпиляването на радиоактивни вещества в почвата (замърсяването
на почва) не представлява голям риск, освен при радиоактивно замърсяване с
плутоний (Pu). В този случай външното облъчване не е опасно, но при невнимание
(например пипане с ръце на почвата) може да се получи поглъщане. При подобни
случаи, не може да се очаква увеличаване на раковите заболявания за аварийните
екипи, даже при използването на големи активности и количества радиоактивни
вещества. Аварийния персонал е оборудван със индивидуални средства за защита
(за тялото и дихателните пътища).
Специфичното в тези случаи е, че апаратурата за радиационни измервания
не може да отчита ниските активности във въздуха и следователно рискът от
вътрешно облъчване е трудно оценим. Рискът за медицинския персонал,
транспортиращ или лекуващ облъчени лица е много малък и даже отсъства. За
защита, същите следва да използват индивидуални средства за защита – ръкавици,
респиратори и защитни леки облекла.
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3.5.17. Умишлено радиоактивно замърсяване на питейни водоизточници
Описание: Действително или потенциално замърсяване на обществени
питейни водоизточници.
Потенциални опасности: Приема се, че е невъзможно обществен питеен
водоизточник с обем над 100 m3 да бъде замърсен в степен, която би предизвикала
доза, непосредствено застрашаваща нивота на населението или до доза, която би
изисквала продължителни медицински грижи. Би било възможно водоизточниците
да бъдат радиоактивно замърсени над нивата за намеса, препоръчвани за авария.
Вода, замърсена до 100 и повече пъти над границите за намеса може да се
консумира ограничен период от време без да доведе до сериозен риск.
Ограниченията в използването на водоиз точниците може да се отразят на
обществената сигурност и на здравеопазването. Допълнителните, радиационно
индуцирани, ракови заболявания не би трябвало да се регистрират след подобни
аварии, даже и да са използвани големи количества радиоактивен материал.
3.5.18. Умишлено замърсяване на хранителни продукти и хранителна
продукция
Описание: Действително или потенциално замърсяване на храна и търговски
продукти.
Потенциални опасности: Замърсяване на храна/продукти, предизвикващо
сериозно облъчване на голям брой лица от населението е много малко вероятно.
Въпреки това, съществува възможност за сериозно облъчване на по-малък брой
лица (например. чрез замърсяване на продукти в склад) и на тези, работещи с или
транспортиращи продуктите/храната. Възможно е замърсяване, превишаващо
националните и международните стандарти за търговските продукти. Допускане на
замърсени (действително или потенциално) продукти в международния или
вътрешния стокообмен може да има огромни икономически последствия.
Допълнителни ракови заболявания не би трябвало да се наблюдават след такъв тип
авария, даже ако са включени големи количества радиоактивен материал.
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ГЛАВА 4. ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА
4.1. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ПРИРОДНИ И
ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ЧОВЕКА БЕДСТВИЯ
Прилагането на националната политика за управление на риска от природни
и предизвикани от човека бедствия се извършва съобразно национално определени
приоритети и цели.
За всеки от определените национални приоритети са дефинирани
специфични цели на национално ниво.
Определените национални приоритети са свързани с различни аспекти на
управление на риска от природни и предизвикани от човека бедствия, а именно:
• Опазване на човешкото здраве - към този приоритет са дефинирани 4
специфични национални цели;
• По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса - с
2 специфични национални цели;
• Повишаване защитата на околната среда - 4 специфични национални
цели;
• Подобряване на подготвеността и реакциите на населението - 2
специфични национални цели;
• Подобряване на административния капацитет за управление на риска от
природни и предизвикани от човека бедствия - 5 специфични
национални цели.
А) ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ И НАЦИОНАЛЕН КАТАЛОГ ОТ МЕРКИ В ПЛАНОВЕТЕ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЕ /ПУРН/
Програмата от мерки в ПУРН се изпълнява през периода 2017-2021 г.
Националният каталог е разработен с цел прилагане на единен национален подход
при управлението на риска от наводнения в четирите района за басейново
управление на водите и включва общо 154 мерки за намаляване на риска от
наводнения.
Подходът за избор на мерки в ПУРН за отделните РЗПРН трябва да е съобразен
с международната практика, при която се следва посоката от по-общото към поконкретното, т.е. най-напред да се установяват общите категории мерки, които
биха били най-подходящи за всеки отделен РЗПРН, а след това от Националния
каталог да се избират специфичните мерки, съответстващи на установените
категории мерки.
След изготвяне на картите на заплахата и риска от наводнения, проектът на
ПУРН, включително ПоМ би следвало да се преразгледа и прецизира според
резултатите от картите.
Най-често наводненията биват причинени от потока на течащата вода или
от образуването на потоци, в резултат на продължителни и обилни дъждове,
бързото топене на снежните слоеве, блокирането на водни течения от блокове лед
или създаването на язовирни стени поради образуването на наноси и на
запушването на речните дъна в района на мостове и мостчета, и водостоците или
разрушаване на защитните диги, изградени по поречието на река Дунав.
Това явление се дължи на преливането на реките, покриващо обикновено
суха повърхност, заради увеличаването на водния поток поради силните дъждове
или внезапното топене на снега или освобождаването на голям дебит на вода от
натрупващите се езера, които посредством своя ефект или продължителност,

www.Interregrobg.eu

стр. 88 от 176

деградират стоки или предотвратяват нормалната дейност, причинявайки вреди
или загуба на човешкия живот.
Валежите представляват висока степен на неравномерност, както по
отношение на количествата, така и по продължителност. Например, през лятото,
при продължителни периоди на суша, в някои ограничени райони падат проливни
дъждове и дори градушки, като количеството на водата достига до 141 л/кв.м за 24
часа.
Б) СНЕГОВАЛЕЖИ/ЗАТРУПВАНЕ СЪС СНЯГ
Зимите, под въздействието на източно-континенталните и арктическите
студени въздушни маси, са студени, с много мразовити дни, като стойностите на
средните месечни температури са между +0,30°C и –3,20°C, а тези на средните
месечни минимуми между –11,50°C и –16,40°C. Валежите падат под формата на
сняг, покривайки почвата с различен слой като дебелина и стабилност, а
преобладаващият вятър, известен като „кривец“, има значителна интензивност и
продължителност, силно навявайки снежен слой.
Обилните снеговалежи/затрупване със сняг създават проблеми на
жителите на селските райони. Повечето от домовете биват покрити със сняг.
През периода февруари 2010 – февруари 2016 г., силният снеговалеж и
вятър, който понякога надвишава 80 км/ч на места, доведоха до затрупване със
сняг, които за определено време блокираха националните, окръжните и
общинските пътища в окръга, както и комуникационните и железопътните пътища
в много местности.
Обилният снеговалеж в нощта между 25 и 26 януари 2014 година доведе до
блокирането на повечето пътища в окръга, включително част от републиканската
пътна мрежа.
Поради силния вятър беше прекъснато захранването на няколко
електрически стълба или проводници с високо напрежение, като 114 района
останаха без електричество, като бяха засегнати 648 мрежи със средно
напрежение, а много села бяха изолирани.
Скоростта на вятъра бележи различни стойности във времето и дори по
територия. Най-високите отчетени стойности произлизат от североизточните и
източните ветрове; най-високите средни месечни стойности са регистрирани през
март, април и май, като най-ниските са били през юли и септември, а средният брой
дни със „силен вятър“ (11-16 м/с) е бил около 70, в сравнение с тези с „много
силен“ вятър (над 16 м/сек), които са били 5-10.
В) ГОРСКИ ПОЖАРИ
Метеорологичните условия са основен фактор за горските пожари.
При високи температури поради значителен дългосрочен недостиг на вода,
метеорологичните фактори могат да се превърнат в първопричина за горски
пожари, особено в случай на екстремни метеорологични събития (напр.
светкавици). Въпреки това, по-голямата част от пожарите в горския фонд са
източник на задействане на човешкия фактор на фона на благоприятния климатичен
контекст.
Количественото определяне на влиянието на метеорологичните фактори
върху риска от горски пожари може да се извърши на две нива на анализ в голяма
времева и пространствена скала, съответно подробен анализ, специфичен за всяко
отделно събитие.

www.Interregrobg.eu

стр. 89 от 176

Горите в този район не се пресичат от главни пътища за достъп или
електропроводи. При лошо време, обикновено през есента и зимата, пътищата за
достъп до тези горски територии са труднодостъпни или непроходими.
Останалият горски фонд е разположен в лесно достъпни райони, в рамките
на които са изградени пътища за достъп, които са достъпни по всяко време на
годината.
От общата площ, заета от гори, 40% са гори от смолисти дървета, 39% бук, 12%
дъб, 6% различни твърди дървета, 3% различни иглолистни дървета. Средната
гъстота на горите е 0,6. Средната надморска височина на горския фонд е 150 м.
Г) АВАРИИ В АЕЦ И ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ И
ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА
Въпреки строгите мерки за сигурност при работата на различните видове
ядрени реактори и наличието на автоматизирани системи за управление, контрол и
защита, практиката по експлоатацията им показва, че е възможно възникването на
ситуации, които са съпроводени с аварийно изпускане на радиоактивни вещества в
околната среда.
Радиоактивно замърсяване би могло да се получи, както при аварийна
ситуация в АЕЦ „Козлодуй“, съпроводена с изпускане в околната среда на
радионуклеиди, така и при трансгранично радиоактивно замърсяване, вследствие
на ядрена или радиационна авария в други страни, а също и при инциденти с
транспортни средства (автомобили, жп вагони, плавателни средства и самолети),
превозващи радиоактивни материали. АЕЦ «Козлодуй“ е на около 330 км., а АЕЦ
„Черна вода“ в Румъния на около 85 км. по въздух.
Населените места от община Добричка НЕ попадат в 50 км зона за неотложни
защитни мерки.
Радиоактивното замърсяване, вследствие авария в АЕЦ зависи от вида на
ядрения реактор, от продължителността му на експлоатация до възникване на
аварията, а също от природо-климатичните и географски особености на областта.
Причини за възникване на авария в АЕЦ „Козлодуй“ могат да бъдат: нарушаване на
технологичния процес; излизане от строя на една от защитните системи; стихийно
бедствие или външна авария. Когато в резултат на значителна грешка или друга
причина възникне аварийна ситуация, единствено подобие с ядрен взрив може да
се търси във възникването на огнище на радиоактивно замърсяване, при това със
значителни различия във формирането на радиоактивния облак и изменението на
активността с течение на времето. Формираният радиоактивен облак при авария в
АЕЦ „Козлодуй“ се издига на сравнително малка височина и високия среден вятър
поема малка част от изхвърлената активност. Изхвърлянето на активност може да
продължи няколко денонощия при различни метеорологични условия, поради което
конфигурацията на зоните на радиоактивно замърсяване ще бъде неравномерна, а
прогнозирането им ще бъде силно затруднено. При авария в реакторите използвани
в АЕЦ „Козлодуй“ /ВВЕР-1000/ изхвърлената активност не достига голяма височина,
но степента на повърхностната замърсеност ще има по-високи стойности. В
зависимост от времето за експлоатация на реакторите в активната им зона се
натрупват изотопи с по-голям период на полуразпадане, което обуславя
попродължителното действие на радиоактивното замърсяване. Поради по-ниските
температури, при които се извършва изхвърлянето при авария, може да се очаква
да се появят по-едри аерозолни частици, наречени поради значителната си
активност „горещи частици“. Значителна част от радиоактивните аерозоли с помалки размери се утаяват върху земната повърхност и полепват по растенията. При
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авария в АЕЦ може да се наблюдава изразено предпочитание към изхвърлянето на
лесно летливи изотопи, например – йод. Въведената в експлоатация през м. юли
1996 г. в Румъния АЕЦ „Черна вода“ е с реактор тип „Канду“. Топлоотделящите
елементи се състоят от таблетки от необогатен уран. Характерно за този тип
реактор е, че като забавител се използва тежка вода под налягане, а като
топлоносител се използва обикновена или тежка вода под налягане. Възможни
аварии с реактор тип „Канду“: разхерметизиране на активната зона и изхвърляне
на ядрено гориво в околната среда; изтичане на топлоносителя и/или забавителя.
От посочените особености на радиоактивното замърсяване при авария в АЕЦ
„Козлодуй“ или трансграничен пренос става ясно, че се създава сложна
радиационна обстановка, свързана с радиоактивното замърсяване на въздуха,
растителността, почвата, водата, храните от животински и растителен произход на
значително големи площи. Основната част от активността в началния период се
дължи на ЙОД-131 и другите му изотопи /Т ½ = 8,06 денонощия/, а в следващия подълъг период от време – на ЦЕЗИЙ – 137 /Т ½ = 30 години/ и ЦЕЗИЙ – 134 /Т ½ = 2,1
години/.
Прилежащата зона до АЕЦ „Козлодуй“, в която радиоактивното замърсяване
е най-голямо, може да има радиус 30-50 км и повече. Добричка област попада извън
зоната за неотложни защитни мерки при авария в АЕЦ „Козлодуй“ или
трансграничен пренос, поради което ще има достатъчно време за привеждане в
действие Плана за защита на населението и националното стопанство при
радиоактивно замърсяване от АЕЦ. При авария в АЕЦ „Козлодуй“ или трансграничен
пренос може да се замърси цялата площ на трансграничната област /окръг Кълъраш
и община Добричка/. Предвид особеностите на радиоактивното замърсяване,
повишение на фона може да се очаква в населените места, горите, полска висока
растителност /житни и технически култури, овощни градини/, а също и в районите,
където е валял дъжд. В тези райони нивото на радиация чувствително ще надвиши
средно годишните фонови стойности.
Основните изотопи, определящи радиоактивното замърсяване при авария в
АЕЦ и техния период на полуразпадане, са следните: йод 131 - 8 дни; барий - 12
дни; цирконий - 65 дни; цезий-134 - 2 год.; стронций-90 - 28 год.; цезий-137 - 30
год. Основен изотоп, определящ радиоактивното замърсяване при авария в реактор
тип „Канду“, е тритият. Тритият е мек бета лъчител с енергия – 18.61 кеV и с период
на полуразпадане 12.3 год. Максималният среден пробег във въздуха на бета
частици е 0.7 мм, а в кожата – 1 микрометър.
Начините на облъчване на населението вследствие на изхвърлянето на
радиоактивни вещества в атмосферата могат да бъдат следните:
 външно облъчване при преминаването на радиационния облак и от
отложените радиоизотопи върху почвата, сградите и други обекти в
околната среда. Това облъчване ще намалява с времето, поради
радиоактивното разпадане, отмиването и просмукването в дълбочина на
земната повърхност;
 вътрешно облъчване от вдишване на радиоизотопи от облака;
 вътрешно облъчване от консумирането на радиоактивно замърсени
хранителни продукти и вода.
Радиационната обстановка и степента на радиационния риск за населението
се обуславят от следните по-важни фактори: количеството /активността/ и
радиоизотопния състав на изхвърлените в околната среда радиоактивни вещества,
метеорологичните условия, разстоянието до населените пунктове. Радиационните
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дози, получени от населението вследствие на авария в АЕЦ, се определят от
външното и вътрешното облъчване.
Очаква се въздействието на различните начини на облъчване, според техния
принос за една година след аварията, да бъде както следва:
 доза от външно бета и гама облъчване при преминаване на
радиоактивния облак - от 1 до 10 микросиверта;
 доза от вдишване на различни радионуклеиди с изключение на плутония
- от 10 до 160 микросиверта;
 доза от вдишване на плутония – от 5 до 50 микросиверта;
 доза от вдишване на горещи частици – от 0 до 10 милисиверта;
 доза от гама радиацията от земната повърхност и различните местни
предмети /главно цезий-134 и цезий-137/ - от 1 до 60 милисиверта;
 вътрешно облъчване от употреба на храна, замърсена с радиоактивни
вещества - от 1 до 10 милисиверта.
При възникване на радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй“ или при
трансграничен пренос на радиоактивни вещества се очаква мощността на
еквивалентната доза в ниските равнинни части да достигне 2-3 µSv/h
/микросиверта на час/, а във високите до 10 µSv/h. Това ще наложи провеждането
на мероприятия за защита на населението и обектите от националното стопанство,
насочени главно към предотвратяване или намаляване външното и вътрешно
облъчване.
Комплекса от мероприятия в тази насока предвижда защита на кожата и
дихателните пътища от прякото или вторично въздействие на високите фонови
стойности на йонизираща радиация и сравнително широкия спектър от
радионуклиди – продукт на радиационната авария. Отделни райони от областта
могат да бъдат замърсени при нелегален трафик или преместване на ядрен
материал или радиоактивни вещества /пътни магистрали и жп линии/, при
неправилна експлоатация и/или съхранение на уредите с ИЙЛ и рентгеновите
апарати, при което ще се извършват действия по Инструкция за действия при авария
с източник на йонизиращи лъчения.
Опасност от промишлени аварии и аварии при превоз на опасни
вещества, материали и отпадъци произтича на територията на Република
България, където работят предприятия, класифицирани и регистрирани като
„предприятия с висок рисков потенциал“, както и „предприятия с нисък рисков
потенциал“, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и
Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за
ограничаване на последствията от тях. Това са предимно предприятия от
химическата промишленост, производство и търговия с взривни вещества,
предприятия за нефтопреработка и търговия с петролни продукти и газ. Към тях се
отнасят и складовите бази за течни и газови горива, както в предприятията, така и
в системата за снабдяване. Потенциална опасност от възникване на големи
производствени аварии с образуване на токсично замърсяване на околната среда
може да се получи при природни бедствия, аварийни спирания и/или ниска
технологична дисциплина.
Най-сериозни последствия биха възникнали при авария и възникване на
пожар в обекти, работещи с опасни вещества. Опасност за населението са
отделящите се продукти в резултат на горенето на суровините им: въглероден
диоксид, кетони, циановодород и неговите съединения, фосген и други. Големите
промишлени аварии често имат тежки последствия върху населението и околната
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среда, освен това въздействието може да засегне територии извън самите обекти.
Това подчертава необходимостта от подобряване на съществуващия контрол на
опасностите от големи промишлени аварии, които включват опасни вещества и
предприемане на подходящи превантивни действия за осигуряване на високо ниво
на защита за населението и околната среда.
Съществена част от интервенцията в случай на риск от природни и
предизвикани от човека бедствия се състои в процеса на оценка на риска, на
вземане на решения за управлението на риска, както и на съобщаването на риска,
при ограничени времеви условия, липса на данни и/или недостатъчни знания.
Процесът на оперативно прилагане на концепцията за анализ на риска при
извънредни ситуации все още не е напълно развит.
Някои държави обаче имат добре дефинирани процедури за оценка,
управление и съобщаване на риска в контекста на извънредните ситуации, като това
са процедури, от които могат да се черпят най-добри практики.
Преди възникването на някаква спешна ситуация е полезно да има критерии
за определяне на това, което се счита за извънредно, както и стратегия за събиране
на информацията, необходима за определянето на това дали инцидентът отговаря
или не на тези критерии.
Извънредните ситуации могат да се развият от дребни проблеми или да
изглеждат като непредвидими събития. При извънредни случаи възможностите за
управление на риска могат да бъдат ограничени, а решенията трябва да се вземат
бързо.
Определянето на наличните опции за управление на риска и избора на
правилния отговор не са прости в моменти, когато времето е ограничено и
информацията не е пълна.
Примерите за добри практики подчертават начина, по който кметовете
изпълняват своята роля и правомощия, описани от законите и в актовете за
извършване на децентрализирани обществени услуги на ниво административнотериториални единици.
На нивото на местните общности В Р РУМЪНИЯ, КМЕТОВЕТЕ ОБРЪЩАТ
специално внимание, дори дават приоритет на ръководството на
извънредни ситуации, насърчавайки действия на добри практики при
управлението на природните рискове, а именно:
ПРИ НАВОДНЕНИЯ, ЗАТРУПВАНЕ СЪС СНЯГ, ПОЖАРИ, АВАРИИ В АЕЦ И
ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ И ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА:
a) организационни проблеми:
Със заповед на кмета:
 актуализира се съставът на Местния комитет за извънредни ситуации,
групите за техническа поддръжка и постоянният технически секретариат;
 установява се потокът от информация, както и правомощията на
структурите, които управляват информацията в областта на извънредните ситуации;
 създава се база данни за извънредни ситуации, специфични за местната
общност, както в електронен вариант, така и на хартия, която е достъпна за
служителите на кметството със задължения в тази област.
б) проблеми с разбирането:
 разработва се наръчник за Местния комитет за извънредни ситуации,
който ще осигури правното основание относно правомощията за събиране,
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обработка, съхраняване, манипулиране, класифициране и предаване на данни и
информация за извънредни ситуации;
 разработва се процедура за уведомяване на персонала като цяло и друга
процедура за уведомяване и алармиране на персонала на кметството, която се
осъществява посредством отдела за извънредни ситуации и обслужващия персонал
в кметството;
 изработва се е документална карта, която ще бъде използвана от кмета,
и която съдържа прогнозата на действията и моделите на наредби, които той трябва
да издаде при извънредни и/или кризисни ситуации;
 в съответствие със законовите разпоредби е разработен План за
превенция, защита и намеса в ситуации на гражданска защита – приложим за
персонала, работещ в кметството, който интегрира всички оперативни планове за
защита и намеса при извънредни ситуации на ниво кметство;
 в отдела за спешни случаи се пазят копия на други оперативни планове.
в) извършени дейности:
 периодична (полугодишна) актуализация на плановете за действие
според промените във вътрешната среда при извънредни ситуации;
 включване на всички служители на кметството в процеса на
разработване, преразглеждане и обновяване на плановете за действие в
съответствие с промените във вътрешната среда при извънредни ситуации чрез
искане на идеи, предложения, организиране на работни срещи, дебати;
 разпространение на действия и ценности, в съответствие с промените,
настъпили във вътрешната среда при извънредните ситуации, както и
насърчаването на бенефициентите посредством: публикуване на уебсайта на
кметството, изготвяне на рекламни документи, прессъобщения и др.;
 започване на постоянна практика за следене на изпълнението на
планове за действие при извънредни ситуации с цел спазване на крайните срокове
– установяване на отговорни лица за мониторинг на всяка предложена дейност,
предприемане на коригиращи мерки, когато е необходимо;
 организиране
на
неформални
срещи
извън
специфичната
организационна рамка за работа с децентрализираните ръководители на
обществени услуги с цел укрепване на връзката между тях и кметския персонал;
 насърчаване на доброволчеството на местно ниво; въпреки че
доброволците не извършват дейности с повишена отговорност, те допринасят
значително за освобождаването на служителите от отнемащи време задачи, които
също могат да се повтарят, освен това понякога доброволците предлагат нови
идеи/решения за борба с дадени проблеми, тяхното „външно“ мнение има голямо
значение при анализа на теми, които засягат общността когато става дума за
управление на извънредни ситуации.
г) предприемане на мерки за отстраняване на последиците от природни
и предизвикани от човека бедствия:
За да се пребори с последиците от природните бедствия, кметът предприема
следните инициативи с въздействие върху засегнатото население:
 предлага изработката на „Ръководство за управление на извънредни
ситуации“ на ниво кметство;
 насочва вниманието към разкриването на солидарна сметка;
 иска подкрепа от страна на някои фирми за предоставяне на спонсорство
на местните власти с цел осигуряване на питейна вода, хляб, хранителни продукти
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от първа необходимост и строителни материали за реконструкция/ремонт на
къщите, засегнати по време на извънредните ситуации;
 иска подкрепа от страна на Префектурата и от Окръжния съвет във
връзка с осигуряването на необходимите ресурси за намесата в извънредни
ситуации (наводнения, затрупване със сняг, пожари);
 осигурява участието на централните власти в извършването на
работните действия по възстановяване на инфраструктурата, засегната от
наводненията, осигурявайки необходимите средства;
 иска от централните власти да осигурят необходимите средства за
осъществяване на дезинфекция в районите, засегнати от наводнения.
д) сформиране на алармени екипи (екипи за спешна намеса/реакция):
 проверка на алармените средства /средства за оповестяване/ и
осигуряване на тяхното функциониране;
 постоянно следене на вероятността от наводнения и затрупване със сняг
от страна на подготвения за тази задача персонал на кметството, както и от членове
на местните комитети за извънредни ситуации;
 организиране на евакуацията на населението, животните и стоките, като
се вземат предвид плановете за действие при извънредни ситуации;
 обмяна на информация с лицата, вземащи решения на ниво окръг, както
и със съседните местни общности;
 постоянно информиране на гражданите директно чрез местната кабелна
телевизия за потенциалните рискове и правила на поведение при такива ситуации;
 изработване на списъци с хора, които се нуждаят от спешна
евакуационна помощ;
 създаване на различни инструменти, като формуляри/шаблони за
събиране на данни, доклади и „дървета на решенията“, както и ясни и кратки
референтни материали, които да се използват при извънредни ситуации, като това
може да ограничи броя на решенията, които ръководителите на риска ще трябва да
вземат под натиска на времето. По този начин се дава възможност на екипа да се
съсредоточи върху въпросната извънредна ситуация и да може да взема решения
относно важните въпроси, които възникват по време на събитието. Използването на
„дървета на решенията“ и/или модели също може да бъде полезно когато се
прилагат установени критерии, за да се определи дали дадено събитие може да се
счита за извънредно и да се гарантира, че критичните процеси не се пренебрегват,
ако се изисква активирането на плана за незабавна реакция.
е) записване на резултатите от дейностите по анализ на риска:
Важно е резултатите от тези начални етапи, както и целия процес на анализ
на риска при извънредни ситуации, да бъдат записани.
Системата за регистрация също трябва да включва архивиране на имейли,
изграждане на база данни и използване на географска информационна система за
пространствен анализ на събитието/риска.
Тези записи могат да бъдат полезни при оценка на аварийните реакции след
приключване на събитието и са от съществено значение за установяването на
пропуски и потребности от подобрение.
ж) активиране на интервенцията при спешни случаи:
След като бъде установена извънредна ситуация, органът/кметството вече
няма да работи по обичайния си начин. По правило стандартните процедури,
използвани при малък проблем с управлението на риска, включват всички
компоненти на анализа на риска. В извънредни ситуации процесът на анализ на
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риска обикновено следва същия ред, но може да бъде по-динамичен и интензивен
и могат да се предприемат мерки за управление на риска преди приключване на
оценката на риска.
След като бъде установено, че събитието представлява извънредна ситуация,
трябва да се активира планът за реагиране при извънредни ситуации/бедствия
и да се създаде група за координация и управление на намесата.
Планът определя ролите и отговорностите на лицата, участващи в
управлението на извънредните ситуации достатъчно подробно, така че хората,
които участват, ясно разбират своите роли и по този начин се избягва объркването
и припокриването.
Групата за координация и управление на интервенцията/намесата трябва да
включва експерт по комуникация от самото начало на процеса, така че групата да
може да разработва материали за съобщаване на риска, в зависимост от ситуацията.
В допълнение, мениджърът на риска трябва:
 да идентифицира целите на интервенцията в случай на съответната
извънредна ситуация и данните, които ще се събират;
 да оцени какви други важни фактори трябва да бъдат взети предвид;
 да вземе под внимание необходимостта от включване на други
агенти/специалисти в групата за координация и интервенция;
 да определи кои страни трябва да бъдат уведомени (например спешни
служби, вземащи решения лица, префектура, окръжен съвет, други агенции,
засегнати оператори от частния сектор и т.н.);
 да вземе предвид включването на „дърво на решенията“ в
проектирането на първоначалните мерки и получените резултати.
 да организира бърз преглед на контекста и историята по време на
извънредната ситуация бързо, за да могат те да бъдат използвани в последващи
съобщения.
з) съобщаване на риска при извънредни ситуации:
 съобщаването на извънредни ситуации често е много различно от
общуването при обикновени обстоятелства;
 съобщаването трябва да се извършва често по време на извънредна
ситуация, тъй като в тези случаи заинтересованите страни спешно искат актуална
информация/доклади;
 често такива известия за съобщаване трябва да бъдат разработвани в
много кратък период от време и да включват консултации с повече органи,
отколкото в нормални ситуации;
 съобщаването на риска по време на извънредна ситуация трябва да бъде
координирано от един човек или структура, за да се гарантира последователността
на съобщението и да се избегне объркване;
 когато спешността не е напълно разбрана, може да се наложи
съобщаваните известия бързо да бъдат променени, тъй като непрекъснато се
получава допълнителна информация или мерките за управление на риска бързо се
променят.
Понякога се очаква съобщаването на риска да се осъществява под голямо
напрежение и при внимателно наблюдение от страна на медиите.
При тези обстоятелства е важно да се гарантира, че подходящите съобщения
достигат до целевата аудитория.
При извънредна ситуация ефективната комуникация е важна и изисква
предварителна подготовка, за да може да се даде възможност за навременна,
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открита и точна обмяна на информация между всички участващи страни и всички
партньори.
Този аспект осигурява общо разбиране на детайлите, свързани с
извънредната ситуация и поддържа увереността в начина, по който екипите
действат в тези случаи.
Поради това, по време на инцидент екипът за реагиране при извънредни
ситуации трябва да включва и членове, които притежават адекватни познания
относно ефективни методи за съобщаване на риска, за да могат те да съветват
екипа за интервенция при необходимост и да действат както като говорители, така
и като защитници по отношение на съобщенията до обществеността.
4.2. ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
4.2.1. ДЕЙСТВАЩ АВАРИЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Р БЪЛГАРИЯ
Общината е разположена в централната и южна част на област Добрич. С
площта си от 1296,163 km2 е най-голямата сред 8-те общините на областта, което
съставлява 27,46% от територията на областта. Добричка община е третата след
Община Сливен и Столична община по големина община в България. Границите ѝ са
следните:
 на запад – община Тервел;
 на север – община Крушари;
 на североизток – община Генерал Тошево;
 на изток – община Балчик;
 на юг – община Аксаково, област Варна;
 на югозапад – община Вълчи дол, област Варна.
В центъра на Добричка община като анклав се намира Община Добрич с
общинския център град Добрич.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Община Добричка е разположена в земите на южна Добруджа около град
Добрич. Общините, с които граничи, са: Добрич, Балчик и Генерал Тошево,Тервел,
Крушари, Аксаково и Вълчи дол. Административно-териториалното й устройство е
нетрадиционно предвид факта, че няма административен център.
Територията на общината е 1298 кв. км и се дели по предназначение на:
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 земеделска - 1025217 дка;
 горска - 195028 дка;
 населени места - 65384 дка;
 водни терени - 4370 дка;
 територии за полезни изкопаеми -1614 дка;
 транспорт и инфраструктура - 7227 дка.
РЕЛЕФ
Теренът, в който попада община Добричка, представлява част от Дунавската
хълмиста равнина и се характеризира с плоски и загладени хълмове, недълбоки и
широки долини с полегати склонове, разсичани от долината на река Суха.
КЛИМАТ
Преобладаващият климат в общината е умерено континентален, характерен
със студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 10.2 градуса.
Количеството на валежите през годината е сравнително малко - 571 л/кв.м.
ВЪЗДУХ
Наблюдението и контролът върху състониянието на атмосферния въздух се
осъществат от специалиста на Община Добричка, РИОКОЗ Добрич и РИОСВ-Варна.
В периода след 1989 г. е налице значително намаляване на емисиите атмосферни
замърсители и подобряване на качеството на въздуха в населените места.
Непосредственият контрол върху състоянието и експлоатацията на обектите с
източници на емисии в атмосферния въздух, върху работата на пречиствателните
съоръжения и върху емисиите от отделните източници се извършва от общинските
органи в съответствие с чл.19 от ЗЧАВ.
ВОДИ РЕКИ И ЕЗЕРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
Територията на общината е бедна на водни ресурси, които заемат едва 0,19%
от общата площ, при средно за страната 2%. И това се дължи на геологогеографските фактори. Водните ресурси на територията на община Добричка
включват основните видове водоизточници: главно подпочвени води и по-малко
реки. Подземните води са важно звено във водния баланс на района.
Хидрогеографската обстановка се определя от язовир „Одринци“ с 24 мнл.куб.м
вода и 10 малки микроязовира с 1,1 мнл.куб.м вода, и Батовска река. През
територията на общината с посока юг-север преминава долината на река Суха. В поголямата си част има широко речно легло, запълнено с наносни материали и
стръмни склонове. Водният им режим се определя от дъждовните води и
снеготопенето. Река Суха е и приемник на битовите отпадни води на град Добрич
след пречистването им в ГПСОВ - Врачаници. Подземните води са разположени в
два хоризонта, които се използват за водоснабдяване на населените места от
общината: плитък водоносен хоризонт/Сарматски/ с дълбочина на водата от
повърхността от 30-85 м. и втори водоносен хоризонт/Валанжски/, чрез дълбоки
сондажни кладенци от 500 до 1300 м.
ПИТЕЙНИ ВОДИ
Питейното водоснабдяване се осъществява от подземни водоизточници чрез
16 отделно работещи помпени станции. Основните водоизточници /Приложение 12/
са дълбоки сондажи и малък брой каптажи, които са напълно достатъчни като дебит
за нормалното водоподаване в населените места. В кметствата са изградени 69
подземни резервоари с обща вместимост 12 030 куб.м и три куловодоема - Стожер,
П. Гешаново и в района на Шевели могила, с общ обем 335 куб.м вода. Общата
дължина на водопровода в общината е 765 км, от които външната водопроводна
мрежа е 440 км и вътрешна 325 км, изградена от етернитови тръби. Водите се
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отличават с микробна чистота и могат да се използват за питейни нужди без
пречистване. За периода 1995-2005 г. са наблюдавани всички водоизточници от
общината. Средноденонощното количество вода на жител от общината е 70 л.
ОТПАДНИ ВОДИ
В населените места в общината няма изградени канализационни системи за
отпадни битови води. В село Врачанци функционира ГПСОВ-Добрич, стопанисвана
от „ВиК“ АД, гр. Добрич, която пречиства отпадните води от канализационната
система само на гр. Добрич.
ШУМ
Не е правен анализ на звуковото налягане в населените места, но може да се
твърди, че не се надвишават пределно допустимите норми.
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА И ВЛИЯНИЕ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
На територията на общината е извършен радиационен контрол от РИОСВВарна, на почвени проби и обекти, потенциални замърсители в с. Стожер, с.
Свобода, с. Карапелит, при който са получени следните резултати:

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
Зелените площи в населените места се разделят на:
 Площи с широко обществено ползване и включват: паркове, градини и
улични насаждения. Парковете и градините в общината са 492 дка, от които дървета
и храсти - 162 дка. Най-често срещани дървесни видове са Тilia argentea, Fraxsinus
oxycarpa ,Pinus nigra, Aesculus Hippo castanum, Betula alba.
 Площи за ограничено ползване - включват дворовете на детските
градини, училища, кооперации, дворове на здравни служби и представляват
залесена площ - 430 дка. Преобладават дървесните видове Cercis
silicuastrum,Platanus orientalis,Picea abies. Във връзка с отсичането на дървесни
видове в населените места е извършено компенсаторно озеленяване в селата
Стефаново, М. Смолница, Котленци, Плачидол, Полковник Минково, Свобода.
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
На територията на община Добричка са обявени следните защитени
територии по Закона за защитените територии /обн.ДВ бр.133/1998г. с изм. и доп./:
 защитена местност „Орлова могила“, обявена със Заповед №РД819/23.08.2002г. на МОСВ, с площ 413.354 дка. Попада в землището на с. Долина,
ЕКАТТЕ 21957, имот № 001040 - наличие http://www.dobrichka.bg/bg/265-екология
Страница 3 на божур и останки от степни гори в Южна Добруджа;
 част от защитена местност „Суха река“, обявена със Заповед № РД538/12.07.2007г. /обн.ДВ бр.68/21.08.2007г./ на МОСВ, с обща площ 23079.176 дка.
Попада в землищата на с. Дряновец - 941.328 дка, с. Воднянци - 791.311дка, с.
Хитово - 752.864 дка, с. Житница - 890.030 дка, с. Пчелник - 1260.127 дка и с.
Крагулево -1612.786 дка.
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В териториалния обхват на община Добричка са обявени и одобрени следните
защитени зони по Закона за биологичното разнообразие:
 Защитени зони съгласно Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите
птици: ОБЯВЕНА е първата в България защитена зона BG 0002048 „Суха река“ със
Заповед №РД - 53/15.11.2007г. (обн.ДВ бр.100/30.11.07г.) на МОСВ с обща площ
254377.861 дка. Одобрена е защитена зона BG0002082 „Батова“ - приета с Решение
№122/02.03.2007 г. на Министерски съвет;
 Одобрена е защитена зона BG 0002085 „Чаиря“ - приета с Решение №
122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет; Защитени зони съгласно Директива
92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора:
Одобрена е защитена зона 0000107 „Суха река“ - приета с Решение №
122/02.03.2007 г. на Министерски съвет; Одобрена е защитена зона BG 0000102
„Долината на река Батова“ -приета с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски
съвет.
ИКОНОМИКА
Община Добричка е разположена в Североизточна България и е в състава на
област с административен център град Добрич. Тя е най-голямата по територия в
страната и граничи с пет общини от област Добрич /Добрич-град, Ген. Тошево,
Крушари, Балчик и Тервел/ и с две от област Варна /Вълчи дол и Аксаково/.
Общината е разположена в земите на Южна Добруджа върху хълмиста равнина, със
средна
надморска
височина
240
м.
Преобладаващият
климат
е
умереноконтинентален, характерен със студена зима и горещо лято.
Средногодишната температура е 10.1 С. Количеството на валежите е сравнително
малко - 571 л./кв.м. Относителната влажност на въздуха е 78% средногодишно, с
нисък процент на тихо време и благоприятен ветрови режим.
Община Добричка е създадена с Указ № 3005 на Държавния съвет за
административнотериториални промени в страната от 09.10.1987 г. Общината
включва 68 населени места: Алцек, Батово, Бенковски, Божурово, Бранище,
Ведрина, Владимирово, Воднянци, Долина, Дончево, Драганово, Енево, Житница,
Камен, Карапелит, Козлодуйци, Котленци, Ловчанци, Ломница, Лясково,
Методиево, Овчарово, Одринци, Одърци, Паскалево, Плачидол, Победа, Подслон,
Полковник Минково, Пчелино, Росеново, Свобода, Славеево, Сливенци, Смолница,
Стефан Караджа, Стефаново, Стожер, Тянево, Фелдфебел Дянково, Хитово,
Царевец, Черна, Бдинци, Богдан, Вратарите, Врачанци, Генерал Колево, Дебрене,
Добрево, Дряновец, Златия, Крагулево, Малка Смолница, Медово, Миладиновци,
Ново Ботево, Опанец, Орлова Могила, Полковник Свещарово, Попгригорово,
Гешаново, Приморци, Прилеп, Пчелник, Полковник Иваново, Самуилово, Соколник.
Те са разположени като пръстен около общинския и областен център на максимално
разстояние от него от 30 до 35 км. 27 от тях са кметства, а 41 са населени места с
кметски наместници.
Населението е около 20 409 души - българи, турци, роми, татари, арменци.
Регионът има изграден етнокултурен облик. Всяка етнокултура, запазвайки и
развивайки своята идентичност, в същото време допринася за изграждане на
общокултурните традиции на областта.
Административно-териториалното устройство на община Добричка е
нетрадиционно предвид факта, че няма естествен административен център, при
което всички населени места са поставени в равностойно положение.
Регионът на Източна Добруджа в България обхваща територията с граници:
на север - река Дунав, на изток - Черно море и на югозапад - Лудогорието. Това е
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най-плодородната част на Дунавската равнина, предлагаща условия за развитие на
екологично селско стопанство, преработвателна и лека промишленост.
Предимство на региона е лесният достъп до вътрешността на България и до
пазари в съседна Румъния. Река Дунав е естествен воден път, който ни свързва с
11 държави в Централна и Източна Европа. Регионът има и пряк достъп до
черноморските пристанища Варна /България/ и Констанца /Румъния/. В източната
част край Черно море е транспортната магистрала Европа 87 /Е 87/, свързваща
страната ни със Североизточна Европа и Турция. През територията на Добричка
община преминават две основни железопътни линии, по които се пренасят товари
от пристанищата на река Дунав и Черно море до София и южните балкански
държави. В непосредствена близост до региона е летище Варна, а само на 210 км
от границата с Румъния се намира международното летище Букурещ. Регионът
предлага стотици декари плодородна земя, екологично чиста и грижливо
стопанисвана.
Общината е разположена върху 1296 кв.км., като общата площ на
обработваемата земя е 1090 кв.км, гори - 193 кв. км., водни площи /язовири/ - 2.5
кв. км., пътища - 9.5 кв. км. Релефът е равнинен и изключително благоприятен за
развитието на модерно земеделие и други.
Транспортната мрежа в общината е с обща дължина 439 км, в т.ч:
 ІV класна пътна мрежа - 202,7 км /Приложение 11/;
 ІІІ класна пътна мрежа - 86,8 км;
 ІІ класна пътна мрежа - 149,5 км.
Селското стопанство съставлява най-важният дял на икономиката на
общината.
Районът е един от големите производители на селскостопанска продукция в
страната. Поминъкът в преобладаващата си част от векове до наши дни е свързан
със земеделието и животновъдството, съсредоточени предимно в земеделските
кооперации, арендатори и наематели, частни земеделски стопани. Благоприятните
климатични и почвени условия определят икономиката на района, който е
традиционен производител на пшеница, слънчоглед, царевица и други
селскостопански култури. Перспективно направление е оранжерийното
производство на зеленчуци, което наред с някои технически култури има потенциал
за бъдещо развитие чрез увеличаване на заетите площи и разнообразяване на
отглежданите култури. Структурата на промишлеността в общината се определя от
подотраслите хранително-вкусова /производство на хранителни масла и колбаси/,
лека промишленост /дамска конфекция, обувки и кожени изделия/ и
машиностроене /производство на автомобилни филтри/.
Територията на общината е бедна на водни ресурси. В посока юг-север
преминава долината на река Суха, която с прилежащите й суходолия, скали и
скални венци е уникална природна и археологическа забележителност в Южна
Добруджа. Каньонът край реката свързва 8 селища. Това е истински оазис,
съхранил биологическото разнообразие на дивата природа в един преобладаващо
земеделски равнинен край. Забележителността предизвиква интереса на еколози,
археолози, краеведи. Направени са много изследвания, които дават достатъчно
основание за развитие на тази забележителност като обект на екологичен и
културен туризъм. В общината има една защитена местност – „Орлова могила“,
характеризираща се с наличие на божур и останки от степни гори в Южна Добруджа.
Долината на река Батовска, както и чистата природа, гори и ловни запаси, наличие
на рибарник, условия за селски туризъм, лов и фотосафари създават интерес и на
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други фирми да развиват туристическа дейност, възползвайки се от близостта на
КК „Албена“ и „Златни пясъци“. Около тази долина започва постепенно
разширяване на обектите в посока Батово и Тюлюшното дере. В районите около
селата Карапелит, Крагулево, Одърци, Дебрене и Прилеп интерес представляват
останките от вкаменелости, стари римска и византийски крепости, датиращи от 4-6
век, и скални църкви - скитове.
А). Законова рамка за изработка на Плана за действие при кризисни
ситуаци от природни и предизвикани от човека бедствия
Планът при защита от природни и предизвикани от човека бедствия на
територията на община Добричка, област Добрич е разработен в съответствие с
националните и европейски изисквания.
Основните документи, които регламентират изготвянето му, са:
 Закон за защита при бедствия, ... изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември
2018 г.;
 Закон за водите, ... изм. и доп. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020 г.;
 Наредба за условията и реда за функциониране на Националната
система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване на
въздушна опасност приета с ПМС 48 ОТ 01.03.2012 г., Обн. ДВ. БР. 20 ОТ
09.03.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 61 от 02 Август 2019 г.
 Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г.
Б). Съдържание на плана за защита от природни и предизвикани от
човека бедствия на територията на община Добричка
Съдържанието на плана е в съответствие с местното законодателство.
Представена е обосновка за нуждата от план за защита при природни и
предизвикани от човека бедствия; дадени са мерки за предотвратяване или
намаляване на риска. Също така са посочени мерките, които могат да бъдат
предприети в случай на наводнение за защита на населението.
Подробно са разписани разпределението на задълженията и отговорните
длъжностни лица за изпълнение на предвидените мерки, както и техническото,
медицинското и инженерното осигуряване на мероприятията и осигуряване на
обществения ред.
Посочен е редът за обявяване на бедствено положение и действията и
мерките, които трябва да се предприемат в този случай.
Разписани са дейностите и мерките при извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи (НАВР).
Представени са източниците на финансиране за средства и ресурси,
необходими за изпълнение на плана за защита при наводнение.
Посочени са начините, по които различните части на Единната спасителна
система (ЕСС) взаимодействат помежду си при наводнение.
Подробно разписан е редът за ранно предупреждение и оповестяване на
органите на изпълнителната власт, на съставните части на ЕСС и на населението
при наводнение на територията на общината. Също така са посочени наличните
канали за свързване с институциите и населението.
Представена е информация за екипите и средствата на съставните части на
единната спасителна система и времето за готовност за реагиране, с които
разполага община Добричка.
В). Анализ на съдържанието на плана от гледна точка на европейските
практики
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Изготвеният план за защита при природни и предизвикани от човека бедствия
на община Добричка отговаря на нормативните изисквания на Р България. В плана
основно са застъпени дейностите по подготовка и реакция при наводнения с оглед
на обстоятелството, че същите съставляват над 73% от природните и предизвикани
от човека бедствия.
По отношение на европейските добри практики и стратегии, могат да се
определят следните стратегии за управление на риска от наводнения, които са
залегнали в плана на община Добричка.
Таблица 1. Преглед на относителната важност на стратегиите за
управление на риска от наводнения в Община Добричка

1. Преди наводнение:
• По отношение на превенцията на риска от наводнения в разглеждания
План за защита посочените мерки са много малко. Препоръчва се да се извърши
предварителна оценка на риска от наводнения, която има за цел да определи
районите с потенциален риск от наводнения или вероятност за значителен
потенциален риск от наводнения. До момента няма изготвена такава оценка или
Карти на районите под заплаха от наводнения и Карти на районите с риска от
наводнения, тъй като община Добричка не попада в район със значителен
потенциален риск от наводнения. Това може да се види от изготвените Карти на
районите под заплаха от наводнения и Карти на районите с риска от наводнения за
Дунавски район за басейново управление. Приложение Б.
• Намаляването на вероятността от наводнение също е слабо засегната в
Плана. Препоръчва се в бъдеще, след извършване на дейностите по изготвяне на
План за управление на риска от наводнения, да се проведат политики за изграждане
на инфраструктура, предпазваща от наводнения.
• За бъдещи наводнения, друга важна препоръка е, след изготвяне на
План за управление на риска от наводнения, да се търсят мерки за смекчаване на
риска от наводнения, например изграждане на ретензионни басейни за задържане
на водните обеми.
2. По време на наводнението:
• По отношение на мерките за подготовка и реакция при наводнения
планът е добре структуриран и отговаря на европейските практики за защита от
наводнения.
3. След наводнението:
Като основна препоръка към плана е в него да залегнат общинските политики
за възстановяването след наводнения, които да включват планове за реконструкция
и възстановяване, както и обществени компенсации или частни застрахователни
системи.
Като цяло планът за защита при наводнения на община Добричка се
доближава до добрите европейски практики, но в някои части е по-слабо развит и
има възможност за подобряване и по-подробно разработване.
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4.2.2. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
За така изготвения план следва да се отбележи, че е насочен основно към
подготовка /реакция/ при наводнения, като по този показател има възможности за
значително подобряване по отношение на Организационна информация, Подготовка
на съоръженията, Власти и референции, Спешни отговорни роли, Комуникационен
план и ресурси, Спешна сигнализация, Списък на повикванията на ресурси,
Протокол за повикване на персонала, Отговор, Система за проследяване на
населението, План за капацитет на пренапрежения, Въпроси, свързани със
сигурността/безопасността, Евакуация, Включващи тенденции в сътрудничеството,
Ниво и точност на оценката на риска.
По отношение на останалите стратегии планът няма нужното ниво на
съответствие с европейските практики. От друга страна, както бе констатирано и
по-горе, няма правило аварийните планове да обхващат и да съвместяват в себе си
всички видове стратегии за борба с наводненията.
На тази база следва да се направят следните важни препоръки за
подобряване на Плана за защита при бедствия /Аварийния план/ на Община
Добричка, в който да залегнат част от стратегиите и добрите европейски практики:
1. По отношение на превенцията следва да се изработят общински планове за
намаляване на риска от природни и предизвикани от човека бедствия /наводнения/
и определяне на рисковите зони. Тази задача следва да се изработи на ниво Община
като се изработят съответните Карти на районите под заплаха от природни и
предизвикани от човека бедствия /наводнения/ и Карти на районите с риск от
наводнения. От една страна тази дейност ще доведе до ясно дефиниране на
застрашените територии и ще даде основа за изработване и допълване на
действащите планове. От друга страна информацията от тези карти ще се
предостави на БД Дунавски район /БД Черноморски район/ и те ще бъдат отразени
и ще залегнат в следващите ПУРН за поречието на реките на територията на
общината.
2. На второ място следва да се предвидят допълнителни средства за защита
на населението чрез изграждане на системи за ранно предупреждение защитни
диги, и т.н.
3. В Аварийния план следва да се обърне по-специално внимание на
средствата за възстановяване и ликвидиране на последиците от природни и
предизвикани от човека бедствия /наводнения/.
4. От гледна точка на реакция при природни и предизвикани от човека
бедствия /наводнения/ е препоръчително системите за предупреждение и
кризисните щабове на Общините Добричка и окръг Кълъраш да имат
комуникационна връзка за оказване на допълнителна помощ.
5. Целта на проекта за Кризисен план за защита от природни и предизвикани
от човека бедствия /наводнения/ е акцентиране и повишаване на важността на
минимум следните стратегии:
Таблица 2. Повишаване на относителната важност на стратегиите за
управление на риска от наводнения в Община Добричка

6. Към плана са изготвени Приложения, подлежащи периодично на
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актуализация:
• Информация относно минали природни и предизвикани от човека
бедствия /регистър на риска/на територията на община Добричка;
• Карта с потенциално застрашените от заливане площи на територията на
община Добричка;
• График на тренировката на системата за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт/Приложения 4 и 5/;
• Сценарии от природни и предизвикани от човека бедствия
/наводнения/;
• Техника при извършване на НАВР /Приложения 7 и 10/;
• Заповед на кмета във връзка с Ранното предупреждение и оповестяване
на органите на изпълнителната власт и населението;
• Разчет за евакуация и разсредоточаване;
• Разчети от хранителни продукти, вода, лекарствени средства и
медицински изделия на 1 човек за три дни /Приложение 8/;
• Телефонен указател /Приложение 5/;
• Финансово осигуряване на плана, което да се актуализира за всяка
бюджетна година;
• Бланка за актуализиране на плана.
4.2.3. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙСТВАЩИЯ АВАРИЕН ПЛАН НА ОКРЪГ КЪЛЪРАШ, Р
РУМЪНИЯ И АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Окръг Кълъраш или Калараш (на румънски: Călăraşi–Кълъаши) e окръг на
Румъния, намиращ се във физико-географската област Мунтения.
ГЕОГРАФИЯ
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Граничи с окръзите: на изток с Констанца, на северозапад с Илфов, с Гюргево
на югозапад, на север с Яломица, както и с Област Силистра на юг. Територията на
окръга, заемаща 5088 км², е разположена в южната част на Бъръганската равнина.
Със своята площ, която представлява 2,1% от територията на Румъния, Окръг
Кълъраш се класира на 28-мото място сред 41-те окръга на Румъния.
ХИДРОГРАФИЯ
Окръг Кълъраш лежи в хидрографския басейн на р. Дунав – главната водна
артерия в окръга. Други големи реки са: Арджеш, която се влива в Дунав при гр.
Олтеница; Дъмбовица, която се влива в Арджеш при Будещ и образуващата
поредица от езера Мостищя, която се влива в Дунав при Мънъстиря. При Кълъраш
река Дунав се разделя на два ръкава: Стария Дунав и Борча, на чийто бряг се
намира Кълъраш, като между ръкавите има множество блата и езера. Най-важните
езера на окръга са Мостищя, Гълъцуй и Кълъраш.
РЕЛЕФ
Релефът на окръга е основно равнинен, като долините и хълмовете
преобладават най-вече на територията, заключена между р. Арджеш на изток,
границата на окръга на запад и север, и Дунав на юг.
ДЕМОГРАФИЯ
Административно-териториалната организация на окръга е следната: пет
града, 50 селски общини и 160 села. Център (столица) на окръга е град Кълъраш.
Населението на окръга е 309 800 жители (1.4% от населението на страната). От
гледна точка на разпределението 38,6% от населението живее в градските населени
места и 61,4% - в селските общини. Динамика на населението в периода 1995 – 2012
г. показва, че населението на окръга се намалява - от 336 176 към 01.01.1995 г. до
309 800 жители към 01.07.2012 г. При сравнение на данните от 2012 година с
данните от преброяването от 18.03.2002 г. се наблюдава спад на населението с 14
817 жители - основната причина за това явление е отрицателния естествен прираст.
Градове: Кълъраш, Олтеница, Будещ, Лехлиу Гара, Фундуля.
ИКОНОМИКА
Главните социално-икономически центрове на окръга са: Кълъраш (найголемият финансов, социален, културен и административен център), Олтеница и
Лехлиу Гара. Кълърашката икономика претърпя сериозен спад между 1989 и 2000
г., вследствие на фалита на двете основни индустриални единици на окръга
(предприятията „Навол“-Олтеница и „Сидера“-Кълъраш). Между 2000 и 2005 г.
кълърашката икономика ce стабилизира, най-вече заради износа на работна ръка в
Италия и Испания и новопостроените фабрики за конфекция. След 2005 г.
кълърашката икономика е в растеж и големи инвеститори разкриват нови работни
места („Сан-Гобен“ и „Рампли“ в Кълъраш и „Мартифер“ в Лехлиу Гара). Сериозни
външни инвестиции постъпат в Кълъраш, Лехлиу Гара и Будещ.
4.2.4. ЗАКОНОВА РАМКА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА
Разработеният оперативен план за защита от от природни и предизвикани от
човека бедствия /наводнения/ на територията на Окръг Кълъраш е изготвен
съобразно местното законодателство. Основните нормативни актове, регулиращи
дейностите, са:
А) ОТНОСНО ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ
 Извънредната наредба на правителството № 21/2004 на
Националната система за управление на извънредните ситуации, одобрен с
изменения и изпълнения на Закон № 15/2005;
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 Решение на правителството на Румъния № 1491/09.09.2004 г. за
одобряване на рамков регламент относно организационната структура,
задълженията, функционирането и оборудването на работните комисии и
центровете за извънредни ситуации;
 Правителствена наредба № 2288/2004 г. за одобряване на
разпределението на основните функции за подкрепа, осигурени от министерствата,
другите централни държавни органи и неправителствени организации в областта на
превенцията и управлението на извънредни ситуации;
 Закон № 481/2004 за гражданска защита, с последващи изменения и
изпълнения д. Заповед на министъра на администрацията и вътрешните
работи № 1259 от 10 април 2006 г. за одобряване на норми за организиране и
обезпечаване на дейността за предупреждение и оповестяване в ситуации на
гражданската защита;
 Правителствена наредба № 642/2005 за одобряване на критериите за
класификация на административно-териториалните единици, обществени
институции и на икономическите субекти от гледна точка на гражданската защита в
зависимост от вида на специфични рискове;
 Правителствена наредба № 501/2005 за одобряване на критерии за
осигуряването на средства за индивидуална защита на гражданите;
 Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи
№ 1184 от 6 април 2006 г. за одобряване на норми за организиране и обезпечаване
на дейността на евакуация при аварийни ситуации.
Б) ОТНОСНО ПРИРОДНИТЕ РИСКОВЕ
 Правителствена наредба № 2288/2004 г. за одобряване на
разпределението на основните функции за подкрепа, осигурени от министерствата,
другите централни държавни органи и неправителствени организации в областта на
превенцията и управлението на извънредни ситуации;
 Правителствена наредба № 1.85/2005 г. за одобряване на
Национална стратегия за управление на риска при наводнения;
 Обща заповед на министъра на администрацията и вътрешните
работи и министъра на околната среда и управление на водите №
638/420/2005 за одобрение на Наредбата за управление на извънредни ситуации,
причинени от наводнения, опасни метеорологични явления, инциденти в
хидротехнически съоръжения и инцидентни замърсявания;
 Обща заповед на министъра на администрацията и вътрешните
работи и министъра на околната среда и управление на водите №
1995/1160/2006 за одобрение на Наредбата за предотвратяване и управление на
извънредни ситуации при риск от земетресение и/или свлачища;
 Ръководство на областния управител и кмета за управление на
извънредни ситуации в случай на наводнение.
В) ОТНОСНО ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ РИСКОВЕ
 Правителствена наредба № 95/2003 г. за контрол на дейности,
представляващи опасност от големи аварии с опасни вещества;
 Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи
№ 647/2005 за одобряване на методологични норми за разработване на аварийни
планове при случай на произшествия с опасни вещества;
 Заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната
среда № 142/2004 за одобряване на процедурата за оценка на доклада за сигурност
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по отношение на опасните дейности, които причиняват големи аварии с опасни
вещества;
 Заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната
среда № 1084/2003 относно одобряване на процедурите за оповестяване на
дейностите, свързани с причинени аварии с опасни вещества;
 Заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната
среда № 251/2005 относно организацията и функционирането на рискови щабове
по отношение на контрола на дейностите, представляващи опасност от големи
аварии с опасни вещества;
 Заповед на министъра на земеделието, горите, водите и околната
среда № 1299/2005 г. за одобряване на процедурата за инспекция;
 Обща заповед на министъра на земеделието, горите, водите и
околната среда № 2/211/118/2004 за одобряване на реда за регулиране и контрол
на транспортирането на отпадъците на румънска територия;
 Закон № 6/1991 за присъединяване на Румъния към Конвенцията на
базата на контрола на превоза на опасни отпадъци.
Г) ОТНОСНО ЯДРЕНИ РИСКОВЕ
 Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи №
684/2005 за одобряване на методически норми за планирането, подготовката и
намесата в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка;
 Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи №
683/2005 за одобряване на генериране процедури за събиране на данни и
валидиране на отговор по време на радиационна авария;
 Заповед CNCAN № 242 за одобряване на републиканските норми за
сигурност на планирането, подготовката и намесата в случай на ядрена авария или
радиационна аварийна обстановка.
Д) ОТНОСНО ЗАЩИТАТА ПРИ ПОЖАРИ
 Закон № И307 / 2006 г. за борба срещу пожар, с последващи изменения
и допълнения;
 Решение на правителството № 622/2004 г. за създаване на условия за
навлизане на пазара на строителните продукти, с последващи изменения и
допълнения (транспонира с директивата за строителните продукти 89/106 / ЕИО);
 Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи №
1474/2006 г. за одобряване на регламента по отношение на планирането,
организацията, подготовката и провеждането на дейността по предотвратяване на
аварийни ситуации;
 Заповед на министъра на администрацията и вътрешните работи №
163/2006 за одобряване на общи норми за борба срещу пожар.
4.2.5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОКРЪГ КЪЛЪРАШ
Съдържанието на плана отговаря на изискванията на местното
законодателство. Подробно са описани отговорните лица, свързани с подготовката
и изпълнението на плана, и е дадена тяхната йерархична структура при прилагането
на различни сценарии от плана.
Направено е описание на географските, климатични, хидрографски и
хидроложки особености на територията на окръг Кълъраш.
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Дадени са данни от измервания за средномесечните валежи на територията
на окръга за период 2002-2017 г.
Планът описва подробно структурата на населението на общината и
териториалните единици, попадащи в обхвата й. Приложен е списък със
застрашения сграден фонд и селско стопанските постройки и служби.
Направено е описание на техническата инфраструктура в общината ВиК
мрежи, пътна мрежа.
Даден е списък със структурата на земеделските земи, подлежащи на защита
на територията на общината. Подробно са описани индустриалните обекти,
подлежащи на защита от наводнения. Описана е наличната складова база за горива
и смазочни материали.
Приложена е работна карта с описани дейности и последователност за
реакция при настъпване на извънредни ситуации. Разписани са правата и
задълженията на Коменданта, зам.-коменданта и помощник коменданта на
общинският щаб. Приложен е списък с отговорници по населени места, техните
имена и телефони за свръзка.
Приложено е подробно описание на териториите със завишен риск при
наводнения като към плана са приложени и картни материали, даващи нагледна
представа за местоположението и обхвата на засегнатите урбанизирани територии
и земеделски земи.
Описани са рисковете по отношение на покачване на подземни води, развитие
на ерозионни процеси /свлачища/, прекъсване на напоителната инфраструктура.
В отделна глава са представени мерките за защита от наводнения, разделени
в две основни категории:
• Превантивни мерки за защита от природни и предизвикани от човека
бедствия /наводнения/;
• Мерки за защита в случай на непосредствена опасност.
Описани са критериите за значимост от природни и предизвикани от човека
бедствия /наводнения/ и са посочени стойностите на водните нива, над които се
обявява извънредна обстановка.
Приложена е комуникационна схема за действие при защита от природни и
предизвикани от човека бедствия /наводнения/ и поименен кризисен щаб за
действие при защита от наводнения.
Планът завършва с таблици с финансовото му осигуряване.
4.2.6. АНАЛИЗ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛАНА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАКТИКИ
Така изготвеният план отговаря изцяло на законодателството на Р Румъния.
В него са решени основните мероприятия. Основен момент в Плана за защита от
природни и предизвикани от човека бедствия /наводнения/ са дейностите,
насочени към подготовката и реакцията по време на наводнения. Основен
недостатък е недостатъчната информация по отношение на определяне на зоните с
висок риск за заливане при преминаване на максимални водни количества с
нормативната за Р Румъния обезпеченост.
Наличният картен материал не дава ясна представа за точното определяне на
районите под заплаха от наводнения и районите с риска от наводнения. Липсва
яснота по отношение на методиката за определяне на засегнатите територии и
инфраструктура.
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Друг важен момент, който следва да се изясни, са приетите политики на
окръжно ниво по отношение на защитата, ограничаването на риска от природни и
предизвикани от човека бедствия /наводнения/ и последващото възстановяване.
По отношение на сравняването на плана с европейските насоки и предлагани
стратегии, за окръг Кълъраш могат да се определят следните стратегии за
управление на риска от природни и предизвикани от човека бедствия /наводнения/,
които са залегнали в него.
Таблица 3. Преглед на относителната важност на стратегиите за
управление на риска от наводнения в Окръг Кълъраш

1. Преди наводнение:
 По отношение на превенцията на риска от наводнения в разглеждания
План за защита липсват указания и информация. Тази дейност е свързана с
конкретното законодателство и държавна и общинска политика. Основната цел на
тази стратегия е да „държи хората далеч от водата“, като се строи само извън
районите, които са предразположени към наводнения. На следващи етапи
препоръките към местните власти е да се проведат необходимите политики за
недопускане на застроявания в зоните на заливане или диференциране на
стопански дейности, които могат да се извършват в тези зони. Тази задача е сложна
и следва да се реши въз основа на съпоставяне на разходите за превенция и
разходите за защита „по време“ и „след“ наводнението.
 Намаляването на вероятността от наводнение е друг момент, който не е
засегнат в настоящия план. Препоръка към плана е, на следващ етап да се проведат
политики за изграждане на инфраструктура, предпазваща от наводнения, като
елементите на инфраструктурата, тяхното наблюдение и поддръжка да влезнат в
обхвата на плана.
 За бъдещи наводнения, друга важна препоръка е обследване на
районите с висок риск от наводнения и при възможност търсене на мерки за
задържане /ретензиране/ на водните обеми с оглед намаляване на върховете на
максимумите на ходографите на високите вълни.
2. По време на наводнението:
 По отношение на мерките за подготовка и реакция при наводнения
планът е добре структуриран и отговаря на европейските практики за защита от
наводнения.
3. След наводнението:
 Като основна препоръка към плана е в него да залегнат общинските
политики за възстановяването след наводнения, които да включват планове за
реконструкция и възстановяване, както и обществени компенсации или частни
застрахователни системи.
4.2.7. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
За така изготвения план следва да се отбележи, че е насочен основно към
подготовка /реакция/ при наводнения. По отношение на превенцията планът няма
нужното ниво на съответствие с европейските практики. Наличният картен
материал не отговаря на европейските практики и следва да се разработи съгласно
дадените указания в т. 3 от настоящото проучване. От друга страна, както бе
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констатирано и по-горе, няма правило аварийните планове да обхващат и да
съвместяват в себе си всички видове стратегии за борба с наводненията.
На тази база следва да се направят следните важни препоръки за
подобряване на Аварийния план на Окръг Кълъраш, в който да залегнат част от
стратегиите и добрите европейски практики:
1. По отношение на превенцията следва да се изработят общински планове за
оценка на риска от наводнения и определяне на рисковите зони. Тази задача следва
да се изработи на ниво Община като се изработят съответните Карти на районите
под заплаха от наводнения и Карти на райони с риск от наводнения. От една страна
тази дейност ще доведе до ясно дефиниране на застрашените територии и ще даде
основа за изработване и допълване на действащите планове.
2. На второ място следва да се предвидят допълнителни средства за защита
на населението чрез изграждане на защитни диги, системи за ранно
предупреждение и т.н.
3. В Аварийния план следва да се обърне по-специално внимание на
средствата за възстановяване и ликвидиране на последиците от наводненията.
4. От гледна точка на реакция при наводнения е препоръчително системите
за предупреждение и кризисните щабове на Община Добричка и Окръг Кълъраш да
имат комуникационна връзка за оказване на допълнителна помощ.
Таблица 4. Повишаване на относителната важност на стратегиите за
управление на риска от наводнения в Окръг Кълъраш

5. Към плана на следващ етап следва да се изготвят Приложения, подлежащи
периодично на актуализация:
• Информация относно минали наводнения на територията на окръг
Кълъраш;
• Карта с потенциално застрашените от заливане площи на територията на
окръг Кълъраш;
• График на тренировката на системата за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт;
• Сценарии на природни и предизвикани от човека бедствия
/наводнения/;
• Техника при извършване на НАВР;
• Заповед на председателя на окръжен съвет във връзка с Ранното
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и
населението;
• Разчет за евакуация и разсредоточаване;
• Разчети от хранителни продукти, вода, лекарствени средства и
медицински изделия на 1 човек за три дни;
• Телефонен указател;
• Финансово осигуряване на плана, което да се актуализира за всяка
бюджетна година;
• Бланка за актуализиране на плана.

www.Interregrobg.eu

стр. 111 от 176

4.3. РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ
Оперативните процедури за съместна работа на формирования от община
Добричка и окръг Кълъраш, по време на съвместни операции в случаи на природни
бедствия на тяхна територия – ролите, отговорностите, механизмите за управление
и координация, начините и средствата за комуникация са както следва:
4.3.1. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
4.3.1.1. Цел
а) Създаване на система от правила за организация и координация на съвместните
действия на силите за бързо реагиране и доброволните формирования при
операции по ликвидиране на последствията от земетресение на територията на
община Добричка, Република България и окръг Кълъраш, Република Румъния.
б) Определяне начините и способите за намеса в трансграничната зона на Р
България и Р Румъния, с цел издирване и спасяване, осигуряването на защитата на
живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото
при земетресение.
4.3.1.2 Приложимост
Операции за ликвидиране на последствията от земетресения се извършват
при поискване на помощ след силни земетресения с човешки жертви, пострадали и
материални щети. Провеждат се с цел издирване и спасяване на пострадали под
развалините, както и аварийно-възстановителни работи.
4.3.1.3. Специфични дейности
Операциите по ликвидиране на последствията от земетресение, извършвани
от формированията на Община Добричка и Окръг Кълъраш са в следния ред:
а) Преди провеждането на неотложни аварийно възстановителни работи
/НАВР/ при земетресение се извършва разузнаване за определяне на:
 маршрутите за придвижване до зоната на поражение, състоянието на
пътищата и пътните съоръжения;
 степента и характера на разрушенията;
 сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на укрепване;
 местата за устройване на странични и магистрални проходи;
 участъците с активизирани свлачища и срутища;
 местата и обектите, в които незабавно трябва да започнат неотложни
аварийно-възстановителни работи;
 степента на разрушение на елементите от мрежите и съоръженията от
техническата инфраструктура и вторичните поражения, които са
предизвикани от тях;
 възможността за използване на различните видове средства за
комуникация;
 възможността за използване на механизирани средства;
 местата, удобни за развръщане на пунктове за управление;
 огнищата на пожари;
 наличието на замърсяване с радиоактивни източници, опасни химични
вещества и причинители на биологично заразяване;
 наличието на концентрации на взривоопасни и запалими газове във
въздуха над допустимите стойности;
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 състоянието








на хидротехнически съоръжения - язовири, диги,
хвостохранилища и др.;
състоянието на ЖП-мрежа, летища и пристанища;
местата, удобни за развръщане на временни пунктове за
съсредоточаване и сортиране на пострадали;
подходящи места за развръщане на полеви болници;
подходящи места за съхранение на загиналите;
подходящи места за вертолетни площадки;
подходящи места за устройване на палаткови лагери, раздаване на
храна, вода, медикаменти и други;
подходящи места за развръщане на пропускателни пунктове от и към
зоната на поражение.

б) В началото на провеждането на неотложни аварийно възстановителни
работи /НАВР/ по данните от проведеното разузнаване се извършва оценка на
обстановката, поставят се задачи на екипите, определя се реда за провеждане на
неотложните аварийно-възстановителни работи и се следи за спазването на
безопасните условия на труд. При провеждането на дейностите се предприема
следното:
 уведомява се електроразпределителното дружество за изключване на
ел. захранването в района;
 уведомяват се операторите за прекъсване на водоподаването и
продуктопроводите за течни или газообразни вещества;
 извършват се неотложни укрепителни работи в полуразрушени сгради и
съоръжения;
 осигурява се достъп на механизирани средства и техника до засегнатите
райони;
 извършва се издирване и изваждане на пострадали под развалините,
осигуряване на въздух на затрупани хора, осветяване на зоната за
извършване на спасителни действия;
 извършват се гасителни действия на възникнали пожари;
 извършва се аварийно отводняване на застрашени участъци;
 извършва се евакуация на населението и животните, разсредоточаване
на културни и материални ценности;
 организират се палаткови лагери за пострадалото население;
 извършва се разчистване на разрушенията.
4.3.1.4. Описание на процедурата
Отговорници

Време за
изпълнение

Получаване на известие за
1 възникването на извънредна ситуация
на територията на страната партньор.

Кмет на община

До 30 мин. след
началото на
оповестяването

Предварително оповестяване на
2 силите и средствата, предвидени в
плана за съвместна намеса.

Кмет на община

При получаване
на
оповестяването

№

Дейност

3 Искане на допълнителна информация. Кмет на община
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При нужда

№

Дейност

Отговорници

4 Искане за оказване на помощ.
Анализ и оценка на възможностите
(сили и средства) за оказване на
помощ съобразно оперативната
обстановка на територията на
5
общината. Потвърждаване оказването
на помощ придружено с данни за
екипите, които могат да бъдат
изпратени.
6 Логистична подготовка на мисията.

Страната, на
чиято територия
е възникнало
земетресение

Кмет на община

Време за
изпълнение
При нужда

До 120 минути от
началото на
оповестяването

След изпращане
потвърждението
Кмет на община
за оказване на
помощ

Оповестяване на компетентните
органи във връзка с преминаването на
държавната граница за действия за
7 намеса (мисии) в страната партньор
съгласно процедурата за преминаване
на държавната граница при
извънредни ситуации.

Кмет на
община/
ГДПБЗН

След изпращане
потвърждението
за оказване на
помощ

Командир на ДФ
/Ръководител До 180 минути от
оповестяването
на екипа за
намеса/на
Командир
При пристигане в
Осъществяване на контакт с лицето за
9
ДФ/ Кмет на
приемащата
връзка.
община
страна
При пристигане
на мястото за
Приемане на мисията и информиране Ръководител на
10
намеса/
за готовността за нейното изпълнение. екипа за намеса
Оперативната
база
Предоставяне на оказващите помощ
При пристигане
екипи на необходимите технически
на мястото за
Ръководител на
11 средства, осигуряващи съвместимост
намеса/
операциите
с екипировката и съоръженията на
Оперативната
страната домакин.
база
Придвижване на силите и средствата
8
и преминаване на държавната граница

Осигуряване на средства за
12 комуникация при извънредни
ситуации.

Ръководител на
операциите

Изпълнение на задачите по мисията
13 съгласно организационните правила
на собствената страна.

Ръководител на
екипа за намеса
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При пристигане
на мястото за
намеса/
Оперативната
база
Времетраене на
мисията

№
14

Дейност
Искане за допълнителни сили и
средства за оказване на помощ.

Приключване на дейностите по
15
намесата и изготвяне на доклад.

16

Придвижване на силите и средствата
до база за операции.

Отговорници

Време за
изпълнение

Ръководител на
екипа за намеса

При нужда

Ръководител на
екипа за намеса

След
приключване на
мисията

При приключване
на мисията/
Ръководител на
заповед от
екипа за намеса
ръководителя на
операциите

Осигуряване на резерв от сили и
средства с цел заместване на
17
действащите такива в случай на
продължителни действия за намеса.

Ръководител на
екипа за намеса

При нужда

Предаване на доклад за мисията на
18 ръководителя на операциите чрез
лицето за връзка.

Лице за
връзка/ръковод
ител на екипа
за намеса

При приключване
на мисията или
периодично(при
продължителни
мисии)

Предаване на доклади за мисията на
19 Кмета на общината и Националния
оперативен център.

Лице за
връзка/ръковод
ител на екипа
за намеса

При приключване
на мисията или
периодично(при
продължителни
мисии)

20

Възстановяване на оперативната
готовност на силите и средствата.

Информиране за готовността на
21 екипите за извършване на нова
намеса.

Ръководител на При приключване
екипа за намеса
на мисията
Ръководител на
екипа за намеса

Незабавно

При решение на
страната
Приключване на мисията при решение
домакин или
на страната домакин или при
Ръководител на
22
получаване на
получаване на заповед за
екипа за намеса
заповед за
прекратяване на мисията.
прекратяване на
мисията
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4.3.1.5. Сили и средства за намеса/примерен състав/
Вид на специализираната техника и
№
Количество
оборудване
1
Транспортен автомобил - микробус
2

Транспортен автомобил - пикап

3

Спасителни лодки с колесар - 4 местни

4

Моторни помпи и оборудване към тях
/смукатели, шлангове и струйници/

5
6
7
8
9

Личен
състав

Спасителни жилетки
Неопреново специално облекло за работа в
плитки води
Моторни триони
Генератор 10 kW
Полугащеризони тип „рибарски“

Допълнително се прилага подробен списък (инвентаризационен опис) празна бланка, която се попълва преди тръгване и се предоставя на границата на
лицето за свръзка.
В зависимост от обстоятелствата в момента на задействане на процедурата:
4.3.1.6. Страните
 всички дейности по оказване на помощ и намеса при възникване на
извънредна ситуация се организират и изпълняват в съответствие с
настоящата процедура;
 актуализирането на настоящата процедура се извършва в зависимост от
промяната на нормативната база, оперативната обстановка или по
предложение на съответната страна;
 за времето на намеса всички екипи са длъжни да спазват местното
законодателство;
 по време на оперативните действия екипът за намеса взаимодейства и с
другите местни структури, в изпълнение разпорежданията на
Ръководителя на операциите.
4.3.1.7. Ръководителят на екипа за намеса
 отговаря за безопасността на екипите за намеса по време на
придвижването им;
 отговаря за безопасността на личния състав по време на намесата;
 отговаря за своевременното подаване на актуална информация по време
на намесата;
 отговаря за спазването на собствените специфични организационни и
нормативни изисквания при изпълнение на мисията;
 по време на извършване на дейностите, свързани с интервенцията,
поддържа постоянна връзка с Ръководителя на операциите (на който е
подчинен), чрез лицето за връзка;
 ръководителят на екипа за намеса поема и задълженията на лицето за
връзка, в случай че не е изрично посочено друго лице.
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4.3.1.8. Лице за връзка
 предоставя на приемащата страна информацията за анализ и оценка на
възможностите (сили и средства) за оказване на помощ и данните за
тях;
 предава на Ръководителя на операциите докладите за намесата;
 осигурява постоянен обмен на информация между Ръководителя на
операциите и Ръководителя на екипа за намеса;
 изпраща периодични доклади към Националния оперативен център.
4.3.2. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ПРИ НАВОДНЕНИЯ
4.3.2.1. Цел
 Създаване на система от правила за организация и координация на
съвместните действия на Формированията при операции по ликвидиране
на последствията от наводнения на територията на община Добричка и
окръг Кълъраш;
 Определяне начините и способите за намеса в трансграничната зона на
Р Румъния и Р България, с цел осигуряване защитата на живота и
здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото
при наводнение.
4.3.2.2. Приложимост
Съвместни операции при наводнения се извършват след поискване на помощ
по време на следните основни фази:
 непосредствена опасност от наводнение;
 наводнение;
 след наводнение.
4.3.2.3. Специфични дейности, извършвани при непосредствена
опасност от наводнение
 Организиране наблюдение на водното ниво и на състоянието на
хидротехническите съоръжения, дигите и хвостохранилищата, като информацията
за вероятните заливни зони се събира и обменя между двете структури;
 Аварийно понижаване на водното ниво;
 Тампониране, прорязване и др.;
 Отстраняване на подприщвания на водни течения;
 Аварийно укрепване, надграждане на съществуващи и изграждане на
временни диги чрез:
 използване на модулни елементи;
 нареждане на чували с инертни материали;
 натрупване на инертни материали.
 Устройване на лагери за временно настаняване на застрашеното
население.
4.3.2.4. Дейности по време на наводнение
 Разузнаване района на заливане и местата, където е възможно да се
намират застрашени хора, животни и културни ценности, определяне
параметрите на водата - височина на водния стълб, температура и
скорост на движение;
 Извеждане на хора, животни и изнасяне на движими културни ценности
от залетите зони.

www.Interregrobg.eu

стр. 117 от 176

 Събиране на информация за състоянието на техническата
инфраструктура в района на наводнението;
 Определяне на местата, удобни за устройване на временни лагери,
пунктове и местата за развръщане на полеви болници и вертолетни
площадки;
 При данни за наличие на опасни вещества в залятата зона, които могат
да нанесат щети или да предизвикат екологично замърсяване,
извършват оглед на местата за съхранение и при възможност прилагат
мерки за ограничаване/предотвратяване на щетата или замърсяването;
 Изпомпване.
4.3.2.5. Дейности след наводнение
След оттегляне на водите в нормалните им граници се извършват дейности
по ликвидиране последствията от наводнението чрез:
 Издирване на изчезнали хора;
 Изваждане на загинали хора и животни;
 Отводняване на сгради, застрашени съоръжения и др.;
 Подпомагане разчистването на засегнатите пътища, включително
изземане на малки количества свлечени земни маси на участъци с
активизирани свлачища и срутища със специализирана техника;
 При необходимост изваждането на загинали хора и животни се извършва
чрез използване на алпийски способи, водолазно оборудване и
екипировка, високопроходима и/или плаваща техника;
 При изнасяне на умрели животни, наводнени храни или други вещи,
които биха се оказали потенциални източници на биологично заразяване
или причина за възникване на епидемия или епизоотия, и при
дезинфекционни дейности задължително се използват лични предпазни
средства съгласно указания от компетентните органи.
4.3.2.6. Описание на процедурата
Сили и средства за намеса /примерен състав/
Вид на специализираната техника и
№
Количество
оборудване
1

Транспортен автомобил - микробус

2

Транспортен автомобил - пикап

3

Спасителни лодки с колесар - 4 местни

4

Моторни помпи и оборудване към тях
/смукатели, шлангове и струйници/

5

Спасителни жилетки

7

Неопреново специално облекло за работа в
плитки води
Моторни триони

8

Генератор 10 kW

9

Полугащеризони тип „рибарски“

6
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Личен
състав

Допълнително се прилага подробен списък (инвентаризационен опис) празна бланка, която се попълва преди тръгване и се предоставя на границата на
лицето за свръзка.
В зависимост от обстоятелствата в момента на задействане на процедурата
предоставените сили и средства могат да бъдат различни от посочените в
таблиците.
4.3.2.7. Отговорности:
А) Страните
 всички дейности по оказване на помощ и намеса при възникване на
извънредна ситуация се организират и изпълняват в съответствие с настоящата
процедура;
 актуализирането на настоящата процедура се извършва в зависимост
от промяната на нормативната база, оперативната обстановка или по предложение
на съответната страна;
 за времето на намеса всички екипи са длъжни да спазват местното
законодателство;
 по време на оперативните действия екипът за намеса взаимодейства и
с другите местни структури, в изпълнение разпорежданията на Ръководителя на
операциите.
Б) Ръководителят на екипа за намеса
 отговаря за безопасността на екипите за намеса по време на
придвижването им;
 отговаря за безопасността на личния състав по време на намесата;
 отговаря за своевременното подаване на актуална информация по
време на намесата;
 отговаря за спазването на собствените специфични организационни и
нормативни изисквания при изпълнение на мисията;
 по време на извършване на дейностите, свързани с интервенцията,
поддържа постоянна връзка с Ръководителя на операциите (на който е подчинен),
чрез лицето за връзка;
 ръководителят на екипа за намеса поема и задълженията на лицето за
връзка, в случай че не е изрично посочено друго лице.
В) Лице за връзка
 предоставя на приемащата страна информацията за анализ и оценка на
възможностите (сили и средства) за оказване на помощ и данните за тях;
 предава на Ръководителя на операциите докладите за намесата;
 осигурява постоянен обмен на информация между Ръководителя на
операциите и Ръководителя на екипа за намеса;
 изпраща периодични доклади към Националния оперативен център.
4.3.3. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ПРИ ГОЛЕМИ И СЛОЖНИ ПО РАЗВИТИЕ
ГОРСКИ ПОЖАРИ
4.3.3.1. Цел
 Създаване на система от правила за организация и координация на
съвместните действия при големи и сложни по развитие горски пожари,
възникнали при продължително засушаване и високи температури и
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предизвикващи бедствени ситуации на територията на община Добричка
и окръг Кълъраш;
 Определяне начините и способите за намеса в трансграничната зона на
Р Румъния и Р България при възникване на големи и сложни горски
пожари, при които са засегнати големи горски масиви, застрашени са
населени места, хора, животни и инфраструктура.
4.3.3.2. Приложимост
Операциите по ликвидиране на горски пожари, извършвани от Доброволни
формирования от община Добричка и окръг Кълъраш са в следния ред:
 Операции по разузнаване и наблюдение на разпространение на
горенето, чрез обхождане на мястото на пожара;
 Операции по евакуация на застрашени хора, животни и материални
ценности;
 Операции по гасене на горски пожари.
4.3.3.3. Специфични дейности
При продължително гасене на възникнал голям горски пожар се осигурява
работа на смени съобразно атмосферните условия, спецификата на работата и
наличните сили, като времетраенето на смяната се определя от ръководителя на
операциите.
При смяна на спасителните екипи се организира предаване и приемане на
района без прекъсване на работата както от ръководството, така и от работещите
екипи на място.
За организиране на операцията ръководителят на операциите:
 Извършва разузнаване, като използва лица, които добре познават
местността;
 Организира евакуиране на застрашени хора и животни;
 Организира оказването на първа помощ на място на пострадали и
транспортирането им до лечебни заведения;
 Определя вида, скоростта на разпространение и размерите на пожара,
релефът на местността, очакваното развитие на пожара в периода на гасенето и
възможността за разпространението му към населени места, сечища, насаждения
и др.;
 Проучва местата, където може да се увеличи скоростта на
разпространение на горенето (участъци с хвойна, изсъхнала трева, иглолистна
гора, временни складове за дървен материал и др.);
 Проучва местата, които способстват за спиране на горенето без намеса
на хора и местата за организиране на защитни линии (пътища, просеки, потоци,
поляни, падини, оголени места и др.);
 Проучва пътищата и подстъпите за придвижване на механизираните
средства за пожарогасене;
 Проучва естествени водоизточници, които могат да бъдат използвани
при пожарогасенето;
 Определя местата за изграждане на опорните линии за ограничаване
развитието на пожара.
 Разпорежда разузнаване и наблюдение на разпространението на
горенето чрез обхождане мястото на пожара, използване на топографска карта,
дрон, вертолет, самолет и др.;
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 Съсредоточава и въвежда в действие основните сили в зависимост от
обстановката;
 Разпорежда гасенето на наземен пожар с немеханизирани ръчни
инструменти (ранцеви пожарогасители, лопати, тупалки, гребла и др.),
затрупване с инертни материали (пръст), обгаряне на растителността около
защитната полоса и създаване на заградителни пояси чрез изораване;
 Разпорежда ограничаването на върхов пожар чрез направа на просека
перпендикулярно на разпространението на горенето и чрез запалване на насрещен
огън, като се определи опорна полоса (естествени и/или изкуствени прегради) и
подготвят групи с технически средства за извършване на запалването;
 При наличие на сили и средства, организира едновременно гасене по
целия периметър на пожара или на най-опасните участъци;
 Организира създаването на просеки;
 Организира разделянето на обхванатата от пожара площ на участъци и
последователното ликвидиране на горенето в тях;
 Организира ликвидиране на горенето в дълбочина с последователно
придвижване по участъците и фронта на пожара;
 Организира гасене по фронта на пожара с последователно ликвидиране
на горенето по фланговете и в дълбочина;
 Разпорежда съсредоточаване на необходимите сили и средства на
мястото на пожара, като използва групите за гасене към държавните горски
стопанства и доброволни формирования;
 Разпределя работата по групи, като определя и резерв от сили и
средства;
 Следи за мерките за защита и безопасна работа на участниците в
пожарогасенето;
 Организира прехрана, медицинска помощ, подмяна и почивка на
участниците в пожарогасенето;
 През нощта осигурява постове за наблюдение на рисковите участъци и
извършва гасителни действия при необходимост за спасяване на хора или защита
на сгради, застрашени от пожара;
 Организира наблюдение на пожара след ликвидирането му и при
необходимост осигурява дежурството на личен състав и техника.
4.3.3.4. Описание на процедурата
№

Дейност

Отговорници

Време за
изпълнение

1

Получаване на известие за
възникването на извънредна ситуация
на територията на страната партньор.

Кмет на
община

До 30 мин. след
началото на
оповестяването

2

Предварително оповестяване на
силите и средствата, предвидени в
плана за съвместна намеса.

Кмет на
община

При получаване
на
оповестяването

3

Искане на допълнителна информация.

Кмет на
община

При нужда
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№

Дейност

Отговорници

4

Искане за оказване на помощ

5

Анализ и оценка на възможностите
(сили и средства) за оказване на
помощ съобразно оперативната
обстановка на територията на
общината. Потвърждаване оказването
на помощ придружено с данни за
екипите, които могат да бъдат
изпратени.

Страната, на
чиято
територия е
възникнал
пожара

Време за
изпълнение
При нужда

Кмет на
община

До 120 минути от
началото на
оповестяването

6

Логистична подготовка на мисията.

Кмет на
община

След изпращане
потвърждението
за оказване на
помощ

7

Оповестяване на компетентните
органи във връзка с преминаването на
държавната граница за действия за
намеса (мисии) в страната партньор
съгласно процедурата за преминаване
на държавната граница при
извънредни ситуации.

Кмет на
община/
ГДПБЗН

След изпращане
потвърждението
за оказване на
помощ

8

Придвижване на силите и средствата и
преминаване на държавната граница

9

10

11

12

13

Командир на
До 180 минути от
ДФ
оповестяването
/Ръководител
на екипа за
Командир
на При пристигане в
Осъществяване на контакт с лицето за
намеса/
ДФ/ Кмет на
приемащата
връзка.
община
страна
Ръководител При пристигане
Приемане на мисията и информиране
на екипа за
на мястото за
за готовността за нейното изпълнение.
намеса/
намеса
Оперативната
Предоставяне на оказващите помощ
При
пристигане
база за
екипи на необходимите технически
Ръководител
на мястото
средства, осигуряващи съвместимост
на
намеса/
с екипировката и съоръженията на
операциите
Оперативната
страната домакин.
база
При пристигане
Осигуряване на средства за
Ръководител
на мястото за
комуникация при извънредни
на
намеса/
ситуации.
операциите
Оперативната
база
Изпълнение на задачите по мисията
Ръководител
Времетраене на
съгласно организационните правила
на екипа за
мисията
на собствената страна.
намеса
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№
14

Дейност
Искане за допълнителни сили и
средства за оказване на помощ.

Приключване на дейностите по
15
намесата и изготвяне на доклад.

16

Придвижване на силите и средствата
до база за операции.

Отговорници

Време за
изпълнение

Ръководител
на екипа за
намеса

При нужда

Ръководител
на екипа за
намеса

След
приключване на
мисията
При приключване
Ръководител
на мисията/
на екипа за
заповед от
намеса
ръководителя на
операциите

Осигуряване на резерв от сили и
средства с цел заместване на
17
действащите такива в случай на
продължителни действия за намеса.

Ръководител
на екипа за
намеса

Предаване на доклад за мисията на
18 ръководителя на операциите чрез
лицето за връзка.

Лице за
При приключване
връзка/ръков на мисията или
одител на
периодично (при
екипа за
продължителни
намеса
мисии)

Предаване на доклади за мисията на
19 Кмета на общината и Националния
оперативен център.
20

Възстановяване на оперативната
готовност на силите и средствата.

Информиране за готовността на
21 екипите за извършване на нова
намеса.

При нужда

Лице за
При приключване
връзка/ръков на мисията или
одител на
периодично (при
екипа за
продължителни
намеса
мисии)
Ръководител При приключване
на екипа за
на мисията
намеса
Ръководител
на екипа за
Незабавно
намеса

При решение на
страната
Ръководител
домакин или
на екипа за
получаване
на
намеса
заповед за
прекратяване на
4.3.3.5. Сили и средства за намеса /примерен съсътав/
мисията
Вид на специализираната техника и
№
Количество
Личен състав
оборудване
1 Транспортен автомобил – микробус
2 Транспортен автомобил – пикап
Моторни помпи и оборудване към тях
3
/смукатели, шлангове и струйници/
4 Тупалки

Приключване на мисията при решение
на страната домакин или при
22
получаване на заповед за
прекратяване на мисията.
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№
5
6

Вид на специализираната техника и
оборудване
Моторни триони
Пожарникарска раница за гасене на
пожари

Количество

Личен състав

Допълнително се прилага подробен списък (инвентаризационен опис) празна бланка, която се попълва преди тръгване и се предоставя на границата на
лицето за свръзка.
В зависимост от обстоятелствата в момента на задействане на процедурата
предоставените сили и средства могат да бъдат различни от посочените в
таблиците.
4.3.3.6. Отговорности
А) Страните
 всички дейности по оказване на помощ и намеса при възникване на
извънредна ситуация се организират и изпълняват в съответствие с
настоящата процедура;
 актуализирането на настоящата процедура се извършва в зависимост от
промяната на нормативната база, оперативната обстановка или по
предложение на съответната страна;
 за времето на намеса всички екипи са длъжни да спазват местното
законодателство;
 по време на оперативните действия екипът за намеса взаимодейства и с
другите местни структури, в изпълнение разпорежданията на
Ръководителя на операциите.
Б) Ръководителят на екипа за намеса
 отговаря за безопасността на екипите за намеса по време на
придвижването им;
 отговаря за безопасността на личния състав по време на намесата;
 отговаря за своевременното подаване на актуална информация по време
на намесата;
 отговаря за спазването на собствените специфични организационни и
нормативни изисквания при изпълнение на мисията;
 по време на извършване на дейностите, свързани с интервенцията,
поддържа постоянна връзка с Ръководителя на операциите (на който е
подчинен), чрез лицето за връзка;
 ръководителят на екипа за намеса поема и задълженията на лицето за
връзка, в случай че не е изрично посочено друго лице.
В) Лице за връзка
 предоставя на приемащата страна информацията за анализ и оценка на
възможностите (сили и средства) за оказване на помощ и данните за
тях;
 предава на Ръководителя на операциите докладите за намесата;
 осигурява постоянен обмен на информация между Ръководителя на
операциите и Ръководителя на екипа за намеса;
 изпраща периодични доклади към Националния оперативен център.
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4.3.4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 Процедурата ще бъде предоставена на партньорите по проекта, с
изградени и функциониращи самостоятелно действащи формирования,
които могат да осъществят намеса в трансграничната зона;
 Процедурата може да се актуализира независимо от преразглеждането;
 Настоящата процедура може да се използва съвместно с другите
процедури.
4.3.5. ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 Използвайте само питейна вода;
 Ако екипът е изложен на криминална дейност, незабавно да се докладва
на полицията, която да осигури съответно присъствие в района за
работа;
 Ако сте извън лагера, се свържете с ръководителя при всякакъв
проблем;
 Бъдете сигурен, че имате винаги връзка с останалите членове на екипа;
 Информирайте полицията за всяко подозрение, което забележите;
 Осигурете пълно наблюдение на достъпа до района за работа;
 Не позволявайте посетители да влизат в района на работа, преди тяхната
идентификация;
 Всички посетители следва да бъдат придружавани в района на работа;
 Планирайте път за евакуация и бъдете сигурни, че не е възпрепятстван;
 Осигурете адекватна защита на работните места, физически средства и
възможност за обаждане за помощ при извънредни ситуации. Вземете
също предвид съветите на специалисти;
 Не носете големи суми пари в себе си;
 Ако напускате базовия лагер, уверете се, че някой знае къде сте, колко
време ще отсъствате и приблизително време на завръщане;
 Не пътувайте сам извън лагера;
 Вземете заповед за вашата мисия;
 Бъдете сигурен, че имате номера на Ръководителя, ако имате проблем
- свържете се с ръководителя;
 Пазете официалните си документи на сигурно място;
 Паспорта, шофьорската книжка и други важни документи трябва да се
държат в джоба (копия на документите също);
 Всички членове на екипа да носят личните си документи и всички други
важни документи;
 В случай на задържане да се поиска разрешение за обаждане до
Ръководителя/Заместника на мисията;
 Винаги бъдете готови за бързо преместване;
 „Спешната“ чанта, трябва да е винаги подготвена в стаята/палатката;
 Техническото оборудване в базовия лагер, трябва да е готово по всяко
време;
 Местата за събиране трябва да се знаят от всеки член на екипа;
 Личните мобилни телефони трябва да са налични 24 часа на ден и да са
у вас;
 В случай на преместване или евакуация през нощта, ръководителя на
екипа извиква членовете по телефонна верига;
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 В случай на необходимост от медицинско третиране, отидете в найблизката болница.
4.3.6. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
 Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“;
 Регистър на доброволните формирования за защита при бедствия на
територията на Република България и брой доброволци по общини към
31.01.2020 година;
 Националния статистически институт (НСИ);
 Басейнова дирекция „Дунавски район“;
 Международната асоциация на пожарните и спасителни служби (CTIF);
 Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението град Добрич;
 Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030;
 Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при
бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България
за периода 2012-2020 г.
4.4. МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА
ПРИРОДНИ И ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ЧОВЕКА БЕДСТВИЯ
4.4.1. ФАЗИ НА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА
ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ
Дейностите по преодоляването на последиците от природни бедствия се
състоят от аварийни действия по време на бедствието и краткосрочни дейности за
преодоляване на резултатите от него. Главното ударение на тези действия е в
спасяването на човешкия живот, но също така то включва и опазване на
инфраструктурата, доставка на жизнено необходими стоки и услуги, както и
опазване на околната среда.
Мерките в плановете се изготвят на базата на оценките на предишни
регистрирани опасности и риска. В рамките на тези планове са дефинирани
компетентните власти, както и техните необходими дейности по защита,
спасяване, подпомагане и възстановяване.
 Защита/опазване - включва организационни, технически и други мерки
за незабавна индивидуална и колективна защита на населението,
животните, собствеността, културното богатство и околната среда от
последствията на природните и други бедствия;
 Спасяване – включва мерки и процедури за издирване и спасяване на
хората, чиито живот или здраве са в риск, спасяване на животните,
собствеността, културното богатство и околната среда от последствията
на природните и други бедствия;
 Подпомагане – включва мерки и услуги на специалисти, организации за
спасяване, използването на екипировка за защита и спасяване, както и
други подобни средства;
 Възстановяване - това е фаза на реконструиране на засегнатите
населени места и територии до тяхното първоначално състояние от
преди бедствието, по отношение на условията на живот,
инфраструктура, комуникация и социална организация.
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Дейностите във фазата на възстановяване първоначално включват повторно
изграждане на разрушената недвижима собственост и реконструкции на основните
инфраструктури.
4.4.2. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
ПОСЛЕДИЦИТЕ
Най-важна при това е ролята на Системата за постоянна готовност, чиято
основна цел е да подобри оценката и осъзнаването на последиците от бедствието и
да повиши знанията практическите умения и действия относно своевременното
преодоляване на тези ситуации.
Тази цел трябва да бъде постигната от различните участници в различни фази
на цикъла на управление на бедствията.
Това включва подобряване на комуникацията и обмена на информация
между експертите по риска, хората вземащи решения и службите за бързо
реагиране.
Системата за постоянна готовност /СПГ/ се състои от няколко компонента
и модули, които имат за цел за подпомагат заинтересованите страни
/потребителите/ по въпросите на планиране, оценка на рисковите ситуации,
вземането на решения, комуникация същинското провеждане на авариновъзстановителните дейности. Тези модули са така разработени, че да позволяват
гъвкавост при различните нужди в съответните региони.
Системата за постоянна готовност има за цел изграждане на аналогични
модули за идентифициране и управление на риска от природни бедствия в
трансграничния регион на община Добричка от българска страна и окръг Кълъраш
от румънска и синхронизиране на ответните реакции при провеждане на спасителни
и възстановителни мероприятия. Нейното изграждане се налага от необходимостта
за адекватно реагиране в ситуации на наводнения и други природни бедствия, което
може да се осъществи по-ефективно и ефикасно на трансгранично ниво, с
координираните усилия на всички засегнати и потенциално застрашени общини.
4.4.3. КОМПОНЕНТИ В АРХИТЕКТУРАТА НА CИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННА
ГОТОВНОСТ
Системата за постоянна готовност, предлагана в проекта, е съвкупност от
компоненти, преди всичко на основата на съществуващите в администрациите и
населените места от общините комуникационни и информационни средства, които
позволяват лесна интеграция, предоставяне и използване на информацията за
управление при бедствия, както и сили и средства за преодоляване на последиците
от тях. Системата ще подпомага информационните нужди, координацията и
взаимодействието на органите за управление и екипите за бързо реагиране на
българска и румънска територия, на различните фази от цикъла за управление при
бедствията.
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4.4.4. ОЦЕНКА НА СЪЗДАДЕНАТА БЕДСТВЕНА СИТУАЦИЯ – ОСНОВЕН МОМЕНТ В
РАБОТАТА НА CПГ
4.4.4.1. Степен на риска според развитието на ситуацията

4.4.4.2. Мерки и действия според развитието на ситуацията
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4.4.4.3. Роля и отговорности на заинтересованите физически и
юридически лица
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4.4.5. ИНТЕГРИРАНЕ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗВАНЕТО ИМ СЪС
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СЛУЖБИ И ЛИЦА В АРХИТЕКТУРАТА НА CИСТЕМАТА ЗА
ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ
4.4.5.1. Архитектура на системата за постоянна готовност

4.4.5.2. Стратегии за преодоляване на последиците /Стратегии за
възстановяване/
Стратегиите за възстановяване позволяват бързо да се нормализира
обстановката след преминаване на бедствието. Те следва да се основават на данни,
събрани при оценката на опасността, за да се гарантира, че отговарят на основни
изисквания и нужди на населението. Те също така следва да отчитат всички
възможни произшествия и прекъсвания в дейностите по възстановяване.
Сред специфичните стратегии, които трябва да се вземат под внимание, са:
 При крайни обстоятелства може да бъде желателно или необходимо
прехвърлянето на функции на обекти, изцяло или частично на друго място. Пример
за това е промяна на водоизточника или затварянето на депо за отпадъци и
превозване на отпадъците в друго депо.
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 Планът за възстановяване следва да идентифицира такива
местоположения, които да бъдат годни за функциите, които е планирано да поемат.
Планът също така следва да зададе обстоятелствата, при които да бъде предприето
преместването, както и точното местоположение на обектите или
инфраструктурата.
 Ресурси и оборудване за възстановяване. В случай на значителни щети
може да е необходимо заменяне на части от инфраструктура. Планът за
възстановяване може да указва спешните мерки за закупуване, доставка и пускане
в експлоатация на подменените части или участъци от инфраструктурата. Това
може да включва договорености с доставчиците и местните фирми за предоставяне
на оборудване и ресурси (строителни материали), предварителна покупка и
съхранение в аварийни складове на резервни критичните елементи за
техническата инфраструктура, както и планове за действие при извънредно
критични ситуации.
 Роли и отговорности. Планът трябва да указва екипите и лицата, които
са отговорни в аварийните ситуации в различните зони. Участниците трябва да
разберат техните отговорности и очакванията, които се поставят върху тях, те
трябва да бъдат напълно готови за действие в кратък срок, когато това се налага.
Действията в плана за възстановяване трябва да са описани кратко и ясно,
така че ползващите плана бързо и лесно да намират нужната им информация и да
изпълняват зададените им функции.
4.4.5.3 Основни мерки за предотвратяване и намаляване на
последиците от природни и предизвикани от човека бедствия.
 Изграждане на система за наблюдение и ранно предупреждение;
 Почистване на коритата на реките и преминаващите през града дерета
след всеки по-обилен дъжд;
 Забрана на строителство в заливните зони;
 Изготвяне на проекти за корекции на потенциално опасните дерета на
територията на общината;
 Операторите на язовир Алцек, Карапелит, Полковник Иваново, Смолница
2, Малка Смолница и Одринци(държавна собственост), Полковник Минково, Плачи
дол 1 и Плачи дол 2, да изготвят и представят експертиза за оценка на риска от
язовирите и поддържат предписания свободен обем;
 Своевременно актуализиране на аварийните планове на водните обекти
на територията на общината, Алцек, Карапелит, Полковник Иваново, Смолница 2,
Малка Смолница и Одринци (държавна собственост), Полковник Минково, Плачи
дол 1 и Плачи дол 2;
 Създаване на групи от сили и средства за извършване на спасителни и
локализационни действия;
 При възникване на опасност от наводнение е необходимо постоянно да
се следи за нивото на водите /ДРБУ и експерт, назначен със заповед на кмета на
община Добричка/;
 Обучение на органите за ръководство, силите и населението за
предотвратявано и намаляване на последиците от наводнения;
 Ефективна система за застраховане;
 Провеждане на тренировки и учения за отработване на
взаимодействието между органите за ръководство, частите на Единната спасителна
система и населението, по график или в деня на тренировката на системата за
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ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт.
 С цел извършване на адекватни и ефективни действия при възникване
на наводнения ще се извършват ежегодно проигравания на сценарии.
 Сключване на договори с отделни фирми за ползване на техника при
извършване на НАВР. Следва да се има предвид, че мерките в ПУРН 2016-2020 г. са
приоритетни и всички допълнителни мерки, които биха се взели по изпълнение на
настоящия План следва да се съгласуват и за тях да се обезпечи финансиране от
Община Добричка и/или заинтересовани страни.
4.4.5.4. Изграждане и възстановяване на съоръжения
Ежегодно във връзка с чл.65, ал.1, т.3 от ЗЗБ и чл.140,ал.4, т.1 от Закона за
водите комисия, назначена със заповед на кмета на община Добричка, прави
обстоен оглед на инфраструктурните елементи и проводимостта на реките в
урбанизираната територия на общината. Комисията изготвя предложения със
срочни мерки за недопускане на щети и ограничаване на вредното въздействие на
водите.
В бюджета на общината ежегодно се планират средства за проекти и
строителство и за корекция на реки и дерета, преминаващи през населени места.
Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за възстановяване
и изграждане на съоръжения са заместник-кмета по строителството и сигурността,
Началникът на съответния отдел и експертите в отдела.
Със заповед на кмета на общината се създава комисия, която определя
пострадалите обекти съгласно ЗУТ. Комисия под ръководството на Заместник-кмета
по строителството и сигурността, експерти от общината и РС ПБЗН, РИОСВ и ДРБУ с
представители на собствениците на обектите определят приоритетните обекти и
съоръжения за възстановяване, като се изхожда от важността на обектите,
необходими за осигуряване на жизнената дейност и нормалното функциониране на
общината /пътната инфраструктура и съоръжения към нея, производствени
сгради, здравни заведения, училища, детски градини, снабдяването на стоки от
първа необходимост и др./
4.4.5.5. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално
опасни обекти и съоръжения.
Вероятна опасност от наводнение съществува за община Добричка от
язовирите Алцек, Карапелит, Полковник Иваново, Смолница 2, Малка Смолница и
Одринци (държавна собственост), Полковник Минково, Плачи дол 1 и Плачи дол
2. Операторите на съоръженията отговорят за изготвянето на експертизата за
оценка на риска.
4.4.5.6. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване
на органите за управление, силите за реагиране и населението.
На този етап на територията на общината няма изградена специална система
за наблюдение.
Информация за хидрометеорологична обстановка ще се получава от
Националния институт по метеорология и хидрология, Геофизичния институт на
БАН, Оперативният център на РД „ПБЗН“ - МВР и от съседни общини включително
от окръг Кълъраш – Р Румъния.
Служител на общината /Главен експерт/, назначен със заповед на кмета, ще
отговаря за осъществяване на дейностите при възникване природни и предизвикани
от човека бедствия /наводнения/.
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Ранното предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт и населението се извършва съгласно Наредбата за ранно предупреждение и
оповестяване при бедствия по установения ред със заповед на кмета.
4.4.5.7. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и
населението.
Подготовката на органите за ръководство за защита на населението при
бедствия се организира и провежда чрез учебни сборове, участие в организирани
семинари на областно и национално ниво, щабни и практически тренировки за
усвояване на плановете за защита при бедствия.
Заместник-кметът организира обучението на служителите от общинските
администрация, служби и други оперативни структури за изпълнението на
дейностите по защитата.
Населението се обучава чрез периодично излъчване и публикуване на
интервюта, беседи, информации, инструктивни материали, за поведение и
действия при опасност от наводнения, чрез местните и регионални печатни и
електронни медии. Учения за отработване на взаимодействието на органите за
управление и силите за реагиране се провеждат ежегодно.
Обученията се финансират от общинския бюджет.
4.4.5.8. Мерки за защита на населението при природни и предизвикани
от човека бедствия
А) Временни ограничения и мерки за защита на населението
1. По решение на Общинския щаб се извършва извеждане на част от
населението при опасност от наводнение. Постоянно по радио уредбите се дават
указания на населението за начина и маршрутите за извеждане;
2. Ограничаване на свободно движение и пребиваване в определена част на
територията на общината, недостъпна и потенциално опасна вследствие на
наводнението;
3. Ограничаване на правото на извършване на дейност, която би затруднила
или възпрепятствала осъществяването на спасителни дейности;
4. Забрана за движение на лични и фирмени МПС;
5. Излъчване на информация за моментното състояние на проходимостта на
уличната мрежа;
6. Определяне на мерки за незабавно изпълнение от гражданите за
намаляване на риска от придвижване;
7. Временно извеждане на населението и материалните ценности от
засегнатите от наводнението райони;
8. Временно настаняване на населението от засегнатите от наводнението
общини в областта в предварително определени райони;
9. Определяне на терени за разполагате на сили от ЕСС от други незасегнати
общини;
10. Оценка на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени
продукти и други;
11. Извършване на отводнителни мероприятия в засегнатите от наводнението
райони;
12. Разчистване на пътища и съоръжения от наноси, възстановяване и
изграждане на диги в следствие на поражения причинени от наводнението;
13. Разчистване от удавени животни от наводнението;
14. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в района на наводнението и
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мониторинг на водите;
15. Организация на комуникациите за своевременно оповестяване на
населението и координация на силите на ЕСС;
16. Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини
при наводнение;
17. Логистика при повече от една бедстващи общини при наводнение;
18. Осигуряване на транспорт при повече от една бедстващи общини;
19. Здравеопазване и медицинско осигуряване в района на наводнението;
20. Възстановяване и подпомагане на засегнатата инфраструктура и
население в района на наводнението.
Б) Контрол за нивото на водите на язовирите /Приложение 14/
Контролът за състоянието на дигите на язовирите се извършва от
Операторите, наети от ползвателите и/или собствениците им. Те водят
непрекъснато наблюдение за нивото на водите и при доближаване критичната точка
на преливане предприемат незабавно изпускане на водни обеми с цел понижаване
на водното ниво. Същевременно следят за поява на мокри петна и пукнатини по
сухия откос на дигите, и за изправността на изпускателните съоръжения.
В) Информиране на населението
Информирането на населението за опасност от наводнение и за начина на
поведение и действие се извършва чрез местните радиовъзли /при наличие/ и
всички налични подръчни средства. При необходимост и по разпореждане на
Председателя на Общинския щаб, дежурният по ОСС чрез сиренна система
оповестява населението от застрашените населени места.
Г) Временно извеждане на населението. Евакуация и разсредоточаване.
Съгласно чл. 65, ал. 2, т. 8 от Закона за защита при бедствия кметът на
общината организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна
помощ на пострадалите лица.
Евакуацията на хора и разсредоточаването на културни и материални
ценности е планирано на общинско ниво чрез изготвяне на разчети. В разчетите е
включена информация за:
 начините и способите за оповестяване;
 местата на СЕП, ЕЦ и МН;
 отговорниците и състава на СЕП, ЕЦ и МН и техните задължения при
провеждане на евакуация и разсредоточаване;
 транспортните средства, необходими за провеждането на евакуацията и
разсредоточаването;
 основните и резервните маршрути за евакуация и разсредоточаване и
организацията на движението;
 реда за настаняване и осигуряване на евакуираните лица и за
съхранение на разсредоточените културни и материални ценности;
 мерките за осигуряване на обществения ред и опазване на имуществото
на евакуираните;
 реда за връщане на евакуираните по местата за постоянно местоживеене
и на разсредоточените културни и материални ценности. Разчетът за
евакуация е разработен на база изготвените сценарии при наводнения,
които пък от своя страна са разработени на база на предварителна
оценка на риска от наводнения.

www.Interregrobg.eu

стр. 134 от 176

Заместник-кметът е заместник-ръководител на щаба и отговаря за
извеждането и грижите за хората, нуждаещи се от специална помощ, доставянето
на храна, напитки, подслон и др.
Д) Ред за оповестяване на населението при организиране на евакуация.
Оповестяването на населението в застрашени райони се извършва чрез:
1. Ресурсите на единната спасителна система и местните средства за масово
осведомяване;
2. Локалните системи за оповестяване в обектите;
3. Подвижни средства на ОД на МВР и РС ПБЗН;
4. Сирени „Сигнал 1“, монтирани на леки автомобили. При липса следва да
се осигурят.
5. Съобщението за евакуация съдържа:
 Решението /заповедта/ на Кмета на общината за провеждане на
евакуация;
 Дата и час на издаване;
 Точно описание на бедствието или опасността и район, който е или е
вероятно да бъде засегнат;
 Указания за евакуация съгласно разчетите - СЕП, евакуационни
маршрути и ЕЦ, както и какво евакуиращите се да вземат със себе си;
 Време на следващото съобщение.
Е) Места за временно настаняване при бедствия:
 Приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора.
 Нуждаещите се от временно настаняване ще бъдат настанени в
безопасни зони; такива следва да се определят и оборудват със заповед
на кмета.
 За отговорно длъжностно лице от общинска администрация Добричка за
настаняване е определен заместник-кметът.
 Заместник-кметът ръководи дейностите по настаняване на нуждаещите
се.
 Ако местата за настаняване не достигат, останалото без подслон
население може да се евакуира и в съседни, незасегнати общини от
областта след мотивирано искане от Кмета на общината до Областния
управител и в общини от съседна област с мотивирано искане до
Министъра на вътрешните работи чрез Областния управител.
Ж) Мерки за предотвратяване или намаляване на риска при радиационна
авария и трансграничен пренос на радиоактивни вещества:
 Основните мерки за защита при авария в АЕЦ и трансграничен пренос на
радиоактивни вещества са: А. Укриване; Б. евакуация; В. Йодна
профилактика /Приложения 21, 22, 23 и 24/.
 Пост за радиационно наблюдение и оповестяване (ПРHО) да извършват
контролни измервания през 1 ч. /или по-често/, като данните от
замерванията докладват на дежурния по ОСС и ЗБ за обобщаване.
 Да се организира и проведе обучение с:
 Обектите и кметствата за работа в условията на повишена радиация
и дозиметричен контрол;
 Доброволното формирование за Специална обработка /СО/ по
извършване на санитарна обработка и обеззаразителни
мероприятия;
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 Средния и висшия медицински персонал за ранно откриване и
диагностициране на лъчеви поражения;
Временно до второ нареждане да се спрат учебните занятия;
Във всяко населено място да се назначи постоянно дежурство;
Да се приведат в готовност за използване защитните съоръжения;
До второ нареждане се спира консумацията на мляко, пресни плодове и
зеленчуци от личните стопанства и стадата неподложени на специален
режим на хранене;
По график на РД ПБЗН да започне получаването на ИСЗ, съхраняващи се
в общинските /районните/ складове / от определения резерв на МВР/;
Да се установят наличните количества лекарства и медикаменти за
йодна профилактика и да бъде спряна свободната им продажба по
аптеките;
С помощта на противопожарните автомобили и цистерните от фирмите
периодично да се измиват улиците, тротоарите, алеите и затревените
площи с вода;
Органите на ОД МВР – отдел Пътна полиция-КАТ да определят
маршрутите, по които се отклонява интензивното движение и се
въвежда ограничение на скороста;
Ръководителите на търговските обекти, съгласувано с органите на РЗИ
– Добрич, да вземат мерки за недопускане на заразени продукти в
заведенията за обществено хранене, столове и обекти от търговската
мрежа;
Ръководителите на фирми и обекти да вземат мерки за защита
дихателните пътища на работниците, работещи на открито;
Превозването на хранителни стоки, фуражи и пощенски пратки да става
в херметизирани транспортни средства;
Транспортните средства, превозващи хора, да се подлагат на
дезактивация ежедневно преди излизане на път;
Да се установи наличността на дегазиращи и миещи препарати и
ограничи изразходването им;
РЗИ - Добрич да установи местата за погребване на радиоактивно
замърсени продукти и материали;
РЗИ - Добрич да определи местата за лечение на хора със симптоми на
лъчева болест и се подготвят необходимите специалисти за това;
Кметовете на населени места и ръководителите на обекти да осигурят
материали за херметизация на складове, магазини, обори и
водоизточници;
Изпълнителният директор на „В и К“ да започне следене на
замърсеността на подаваната питейна вода, съгласувано с органите на
РЗИ;
Управителите на фирми с бутилиращи линии да преминат към
бутилиране на вода за пиене;
Управителите на автотранспортни фирми и собственици на автомивки да
ги приведат в готовност за действие, като станции за дезактивация на
транспорт.
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ГЛАВА 5. РЕСУРСИ
5.1. ЕДИННА БАЗА-ДАННИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ЗА ПО-ДОБРА
КООРДИНАЦИЯ И ЕФИКАСНА РЕАКЦИЯ. РЕГИСТЪР НА РИСКА.
Целта на единната база данни под формата на регистър на риска
(Приложение 32) е да бъде използвана информацията за настъпили кризисни
ситуации в трансграничния регион Добрич и окръг Кълъраш.
При въвеждането и актуализацията е важно да бъдат предоставени възможно
най-подробни данни и друга информация за настъпили кризисни ситуации в минали
периоди. Така въведени данни имат своето съществено значение за правилното
функциониране на информационна система за регистриране на риска в изпълнение
на целите на настоящия план. Събрана и обединена информация за кризисни
ситуации, настъпили в минал период ще доведе до по-добро планиране на
дейностите за защита в регион Добрич и окръг Кълъраш. Поради това, данните
следва да съдържат информация за:
 Дата – датата, когато е настъпил съответния риск;
 Област (Окръг) / Регион - данни за конкретното местоположение
(събитие) на възникване на риска;
 Община (комуна) - общината (комуната) на чиято територия е възникнал
риска;
 Населено място - конкретното населено място на чиято територия е
възникнало събитието (бедствието);
 Улица - ако е приложимо, улицата на възникване на събитието
(бедствието);
 Номер на улица - ако е приложимо;
 Тип на риска (бедствието) - в приложения файл в лист Definitions са
приложени типове на риска с цел унифициране на данните, както е в приложената
таблица (Природни бедствия);
 Име на риска (бедствието)- в приложения файл в лист Definitions са
приложени наименованията на риска с цел унифициране на данните, както е
посочено в примера - Наводнение;
 Засегната територия/точка на възникване (GPS координати) - ако е
приложимо в текстови формат да бъде описана засегната територия, като се
използват ориентири (улици, пресечки, мостове, стълбове, пътища, сгради и др.)
или GPS координати на точките, ограждащи засегнатата територия;
 Кратко описание - кратко описание на бедственото събитие в свободен
текст;
 Причини за възникване - кое е породило (ако е изяснено) възникването
на събитието - природни бедствия (какви и описание, като напр. проливни дъждове
в продължение на 18 часа с интензитет 84 л/м2);
 Период времетраене на събитието/бедствието (Продължителност в дни)
- посочва се продължителността на настъпилото събитие - продължителност в дни
и часове;
 Загуба на човешки живот - брой загинали хора - цифра;
 Увреждане на здравето на хората - брой пряко пострадали хора или
пострадали индиректно (чрез загуба на имущество, домове или материални загуби)
- цифра;
 Значителни вреди на имуществото и/или икономиката - описват се в какво

www.Interregrobg.eu

стр. 137 от 176

се изразяват вредите и кой ги е понесъл;
 Загуби в културно-историческото наследство - описва се в какво се
изразяват щетите;
 Значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на
почвата, водата или въздуха с химически, биологически или радиоактивни
вещества и материали или с унищожаването на биологични видове - описва се до
какво са довели последиците;
 Допълнително възникнали рискове (домино ефект) - ако е приложимо се
описва в какво се състои допълнително възникналия риск (например наводнение
причинено от високи води на прилежаща река залива химически вещества,
намиращи се в автомобил, намиращ се до реката, в следствие на което се създава
екологичен риск;
 Предприети превантивни мерки и териториално-устройствена защита ако при изграждането на определени инфраструктури превантивно са предприети
действия, изключващи или смекчаващи определен риск;
 Други превантивни защитни мерки - например поради очаквана прогноза
за високо количество валежи са надградени дигите на ключови места прилежащи
на речното корито;
 Предприети мерки за овладяване и смекчаване - описват се взетите
управленски решения, допринесли за овладяване на риска;
 Използван човешки ресурс - брой хора участвали в овладяване и
ликвидиране на риска;
 Използвана техника, машини, специфично оборудване - брой за всеки тип
и наименование на използваното техническо средство;
 Възможни допълнителни мерки за смекчаване на последствията - поле за
описание на научени уроци от възникналия риск - например допълнителни мерки
биха били включване на ресурси от хора и техника от съседен регион, забрана за
изграждане в определен потенциално опасен регион и др.
Описаните данни са оформени като клетки в Приложение 32, което
представлява електронна таблица изработена с Microsoft Excel.
Информацията за възникнали кризисни ситуации е важна при планирането на
действията в бъдеще. Важна информация за процеса на планиране е и вида и
количеството на използваните човешки ресурси и ресурси от техника, още повече,
когато е направена връзка между всяка възникнала кризисна ситуация с
използвания ресурс. Такъв ретроспективен анализ ще допринесе за правилно
планиране на бъдещи операции.
В Приложение 33, представляващо електронна таблица изработена с
Microsoft Excel, са изброени 32 клетки за попълване. При въвеждането и
актуализацията на данните за ресурсите (човешки и техническо обезпечаване) е
важно да бъдат предоставени подробни данни и информация за правилното
функциониране и следваща употреба, свързана с плана за кризисни ситуации. От
особено значение е достоверността и пълнотата на предоставената информация.
Данните, имащи съществено значение за функционалността на регистъра на
ресурсите, представен в Приложение 33, са следните:
 Наименование на организацията - пълното наименование на
организацията, предоставяща ресурси, предназначени за изпълнение на плана за
защита при бедствия;
 Ръководител на организацията - наименование на заеманата длъжност,
звание (научна степен ако притежава), име и фамилия на ръководителя на
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организацията;
 Заместник-ръководител на организацията - наименование на заеманата
длъжност, звание (научна степен ако притежава), име и фамилия на заместникръководителя на организацията;
 Нормативна уредба - нормативна уредба, касаеща структурата и
организацията на дейността на организацията - законови и подзаконови нормативни
документи, в т.ч. и европейски нормативни документи;
 Област / Регион - данни за местоположението на организацията - текстово
поле;
 Община (комуна, кметство) - в която е базирана организацията;
 Населено място - населеното място където се намира организацията текстово поле;
 Улица - наименование на улицата;
 Номер на улица - номера на адреса, на който се намира организацията;
 Телефонен номер – на организацията;
 Е-mail - официалният електронен адрес за кореспонденция с
организацията;
 Ред за информиране (оповестяване) – начинът, по който може да бъде
известена организацията за природното бедствие, за въвеждане на плана за защита
при бедствия, за необходимостта от включване на нейни ресурси в овладяване на
природното бедствие;
 Наименование на екип (конкретния екип) - в случай че разполага с екипи
за различни дейности, условно могат да бъдат наименувани спрямо действията или
просто назовани екип 1, екип 2 и т.н.;
 Район за работа (Зона на отговорност) - ако за екипите са определени
действия в различни райони (зони) от общината, кметствата, населените места и
т.н.;
 Л.с. (бр.) на хората в екипа – брой на хората в екипа, изписан само с
цифра;
 Пълен / непълен - екипът условно се приема за пълен ако разполага с
техника и личен състав, необходим за пълноценното и правилно използване в
бедствия; непълен е екип от експерти в дадена област, или ако организацията не
разполага с достатъчен брой техническо обезпечаване за всеки поради сменен
режим на работа;
 Допълнителни данни - в тази графа следва да се опишат неща и
обстоятелства, които не са предвидени в горните полета;
 Време за реакция в минути - минималното време, необходимо на екипа
да се сформира и да напусне адреса, на който се намира, отправяйки се да изпълни
задачите си, предвидени в плана за защита при бедствия;
 Способности на екипа - кратко описание на дейности, които екипа
извършва в случай на природни бедствия;
 Леки автомобили - марка и модел;
 Описание - възможности на автомобила съобразно използването му в
плана за защита при бедствия;
 Лекотоварни автомобили - марка и модел;
 Описание - възможности съобразно използването му в плана за защита
при бедствия;
 Товарни автомобили (бордови, самосвали) - марка и модел;

www.Interregrobg.eu

стр. 139 от 176

 Описание - възможности съобразно използването в плана за защита при
бедствия или характеристика според производствените му данни;
 Специални
автомобили (химически,
автоцистерни,
автостълба,
автовишки, автокранове, авиационна, морска/речна, верижна, пожарни) - марка и
модел или наименование;
 Описание - възможности съобразно използването му в случай на бедствия
или характеристика според производствените му данни;
 Инженерна техника (булдозери, автогрейдери, автокранове, багери,
фадроми, челни товарачи и т.н.) - марка, модел и тип;
 Описание - възможности съобразно използването й в случай на бедствия
или характеристика според производствените й данни;
 Малка механизация (дърворезачки, моторни помпи, ел. генератори,
трамбовки, хидравлично ударни агрегати и устройства и т.н.) - марка, модел и тип;
 Описание - възможности съобразно използването й в случай на бедствия
или характеристика според производствените й данни;
 Други специални технически средства и апаратура (прибори за
радиационно разузнаване и мониторинг, химическо разузнаване и мониторинг,
радиостанции, сателитни телефони и т.н.) - марка, модел и тип;
 Описание - възможности съобразно използването им в случай на бедствия
или характеристика според производствените им данни.
5.2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.
5.2.1. Оценка на нуждите от снабдяване с храна, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща
Длъжностните лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода,
медицински изделия, лекарствени продукти и др., се определят със заповед
на Кмета на общината, в която са включени експерти от общинската
администрация и представители от БЧК /при наличие/, РЗИ /при наличие/,
ОДБХ /при наличие/, Дирекция „Социално подпомагане“.
Източниците за осигуряване на недостигащото оборудване, в случай на
необходимост, са съседни общини, области, БЧК, МВР, МО след мотивирано искане
до Областния управител за предоставяне на помощ.
Трябва да се предвидят разчети от хранителни продукти, вода, лекарствени
средства и медицински изделия на 1 човек за три дни.
Заместник-кметът по хуманитарните дейности ръководи и координира
нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други.
5.2.2. Организация на комуникациите
Община Добричка е свързана със страната и света чрез телефон, факс и
интернет.
При организиране на взаимодействието, координацията и управлението на
силите и инженерната техника основно ще се използва мобилна телефонна връзка.
Трябва да се изготви телефонен указател на отговорните институции и
длъжностите лица.
При наводнение дежурният по Общ. съвет за сигурност оповестява ОЦ,
председателя и секретаря на Общинския щаб, учрежденията и фирмите,
определени за участие в НАВР по телефона.
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5.2.3. Законност и ред
Младши експерт, назначен със заповед на кмета, отговоря за реда и
законността, координацията /съгласуването/ на дейността със специализираните
органи по осигуряване на охраната и обществения ред.
Редът и пропускателната способност в района на наводненията се осигурява
от органите на РУП Добричка . Основните задачи на гореспоменатите длъжностни
лица за спазване реда и закона при възникнали наводнения са:
 Отцепване на районите с най-големи поражения;
 Осигуряване реда по време на изнасянето и евакуирането на
пострадалите хора и материалните ценности от разрушените сгради;
 Осигуряване на маршрутите за въвеждане на спасителните екипи и
ЦСМП за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи
/НАВР/ и оказване на помощ на пострадалите;
 Създаване организация за пропускане на здравните органи, за оказване
на първа помощ и установяване самоличността на загиналите;
 Осигуряване обществения ред на териториите, пострадали от
наводнение,
и
организиране
борбата
с
мародерите
и
разпространителите на слухове;
 Осигуряване на безопасността на местата за настаняване на
населението, останало без подслон;
 Осъществяване реда при раздаване на храна, лекарства, вода и др.
принадлежности на пострадалото население.
5.2.4. Логистика
Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо
изпълнението на дейностите по взаимодействието на отделните служби на
общинската администрация и сключването на договорните споразумения с
отделните доставчици, е Главният експерт „бюджет“ от отдел „БФ“. Основните
задачи, които стоят пред него, са:
 Планиране на потребностите от храни, стоки, медикаменти и услуги от
първа необходимост при бедствена ситуация;
 Определяне на източници (доставчици);
 Осигуряване на транспорт - доставчик (пункт за раздаване);
 Планиране и управление на финансови средства за разплащане на стоки
и услуги от първа необходимост.
5.2.5. Транспорт
Главният експерт отговарящ за тази дейност, координира и ръководи
дейностите по осигуряването на транспорта при възникване на наводнения.
Трябва да се предвидят транспортните средства, техниката и силите,
необходими за действия при наводнения.
5.2.6. Здравеопазване
Заместник-кметът, главният специалист „СИП и хуманитарни дейности“
съвместно с общопрактикуващи лекари на територията на община Добричка,
ръководят и координират действията на медицинските звена и екипи.
Медицинското осигуряване на поразеното население се извършва на базата
на системата на двуетапно лечение.

www.Interregrobg.eu

стр. 141 от 176

Първият етап от медицинското осигуряване се осигурява с развръщане на
приемно-сортировъчен пункт. Същият се осигурява с кадри от ЦСМП - Добрич в
непосредствена близост до мястото на произшествието.
Вторият етап включва оказване на специализирана медицинска помощ в
„МБАЛ - Добрич“ АД. При недостиг на болничен леглови фонд се използват
незасегнати сгради /почивни станции, хотели, училища/ по решение на Кмета на
общината. Ако е необходимо, от болницата и диспансерите се изписват леко
болните, спират се плановите операции. Кръвен център подава заявка до
Националния център за доставка на кръвни продукти. Изисква се и помощ от
Националния медицински щаб.
МБАЛ е оборудвана за оказване на необходимата специализирана помощ.
За санитарен транспорт се използват 1 бр. линейки на Центъра за спешна
медицинска помощ - Добрич.
Общо медицинско практикуване - 4 бр.
5.2.7. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината
Ръководството на дейността по възстановяване на услугите и
инфраструктурата ще се осъществява от зместник-кмета на общината, отговарящ за
строителството и сигурността.
Отговорни длъжностни липа от общинската администрация за определяне и
степенуване за възстановяване на нарушената инфраструктура са:
 Началникът на отдел, отговарящ за тази дейност;
 Главните експерти от администрацията на общината, натоварени с
дейността.
Редът на координацията и степенуването за възстановяването на нарушената
инфраструктура се определя от заместник-кмета на общината.
Основните усилия за възстановяване на нарушената инфраструктура при
природни и предизвикани от човека бедствия /наводнение/ се насочват за:
 Възстановяване работата и сградите и съоръженията от критичната
инфраструктура, които осигуряват общественото обслужване.
 Поддържане на маршрутите за евакуиране на населението и за
въвеждане на силите и средствата за извършване на СНАВР. Дейността
се координира от заместник-кмета по строителството и сигурността.
 Локализиране на авариите по енергийната и ВиК мрежи ще се извършва
от специализираните групи на „ЕНЕРГО-ПРО“ - район Добричка, „ВиК“
Добрич, клон Добричка. Координира се от Началника на отдел
„УТОСПП“ в общината. Главният експерт „УТОСПП“ съвместно с „ВиК“
Добрич, клон Добричка, контролират състоянието на прилежащите
съоръжения, с особено внимание към хлораторната станция.
 С наличната техника се разрушават постройки и съоръжения с нарушена
конструкция (не могат да бъдат възстановени).
 Провеждат се дезифекционни работи в наводнени обекти и участъци.
5.2.8. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население
Изхранването и временното настаняване на пострадалите лица и домашните
животни, раздаването на облекло и битово имущество на пострадалите лица се
организира и ръководи от заместник-кмета по хуманитарните дейности.
Възстановителната помощ за извършване на неотложните възстановителни
роботи след бедствие ще се осъществява при условия, ред и размери, определени
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в Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия по
възстановяване и подпомагане.
Комисия, назначена със заповед на Кмета на общината, ще извършва оглед и
оценка на засегнатото имущество, необходимостта от подслон, храна, вода и други
от първа необходимост.
В приземния етаж на общинската администрация ще се получават и
разпределят получените помощи.
5.2.9. Извършване на НАВР
А)
укрепване на участъци от диги
НАВР при нарушаване целостта или надграждане на отделни участъци от
подпорни стени на речни корита се извършва с налична техника на общината. При
необходимост или недостиг от техника, машини се привличат от частни лица или
фирми от гр. Добрич и от близките населени места. Чували за надграждане се
осигуряват от ОУ „ПБЗН“. Участват работещите но ОП „РЧР“ в община Добричка
спасители при бедствия и аварии и членовете на формирование в община Добричка.
За усилване на формированието се привличат и доброволци от застрашените
населените места.
Б)
почистване на улиците и пътищата от наноси и тиня
Извършва се с налична техника на общината. При необходимост или недостиг
от техника, машини се привличат от частни лица или фирми от гр. Добрич и от
близките населени места. Участват работещите по ОП „РЧР“ в община Добричка
спасители при бедствия и аварии и членовете на доброволното формирование в
община Добричка. За усилване на формированието се привличат и доброволци от
застрашените населените места.
В)

отстраняване на повреди по комунално-енергийните системи

 електроснабдяване - извършва се от аварийните групи на „ЕНЕРГОПРО“;
 далекосъобщения - извършва се от аварийните групи на мобилните
оператори.

Г)
Отводняване на наводнени жилищни и административни сгради
Основно отводнителни дейности се извършват от екипите на РД „ПБЗН“ с
наличната техника и личен състав. Разпределението на задачите се осъществява от
Председателя на общинския щаб, а в негово отсъствие на Заместник-председателя.
5.2.10.
Материално техническо осигуряване
При необходимост на пострадалото население се раздава облекло, обувки,
постелочни принадлежности и други вещи и пособия от резерва на ГД „ПБЗН“ - МВР
и складовата наличност на БЧК.
Техниката, предвидена в плана, се явява изправна и заредена с гориво поне
за едно денонощие за сметка на ведомствата и организациите, участващи в НАВР.
Зареждането с ГСМ и извършването на ремонт на машините се поемат от
обслужващите общината бензиностанции и ремонтни работилници на територията,
на която е възникнало бедствието. Ако ремонтите са леки, същите се извършват на
място.
Ако бедствието е засегнало обекти, притаяващи химическо заразяване, се
организира необходимата обработка на техниката от силите на РД „ПБЗН“ и
формированията за дегазация в общините. Местата за деконтаминация
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/обеззаразяване/ се определят в зависимост от разпространението на
замърсяването или заразяването и по указания на специалистите па РИОСВ - Варна.
5.2.11.
Обявяване на бедствено положение
В съответствие с чл. 52. от „Закона за защита при бедствия“, при обявено
бедствено положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да
се ограничи:
 правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно
извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са
непосредствено застрашени;
 правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на
живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;
 свободата на движение и пребиваване в определена, част на
територията, застрашена или засегната от наводнението;
 правото да се извършва дейност, която би затруднила или
възпрепятствала осъществяването на спасителните работи при
наводнението.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат
предприети:
 временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и
изнасяне на имущества от определената територия;
 забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или
територии;
 отцепване (изолиране) на района, поразен от наводнението;
 осигуряване на обществения ред и организация на движението;
 осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия прехрана на населението, разпределение на лекарства, опазване на
обществения ред и др.;
 осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и
материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по
маршрутите за евакуация;
 осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили;
 оказване съдействане на здравните органи за оказване на
квалифицирана помощ на пострадалите и установяване самоличността
на удавените хора;
 организиране опазването на публичната и частна собственост в
населените места, където е извършена евакуация;
 оказване съдействие на органите на местното самоуправление по
привличане на населението, транспортни и други средства,
принадлежащи на фирми, организации и неюридически лица за
провеждане на евакуационни и спасителни дейности при наводнението.
5.3. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ
ОТ БЕДСТВИЯ
1. Разходите, свързани с предварително осигуряване на ресурси за
провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при
възникване на бедствия, се усвояват от общинския /държавния/ бюджет.
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2. Непредвидените допълнителни разходи за провеждането на спасителни и
неотложни работи се усвояват от предвиденият в чл.1, ал.2, т.4 от Закона за
държавния бюджет на Република България за съответната година резерв за
ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и аварии.
3. Средствата по т.2 се декларират пред Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане при мотивирано искане на кмета на общината за
предоставяне на финансова помощ, като се усвояват след положително решение на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Размерът на
исканата финансовата помощ се доказва с представяне на копия от първичните
финансово-счетоводни документи или финансовите разчети за необходимите
разходи.
4. Когато получател на средствата е бюджетна организация, чиито плащания
се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА, сумите
по т.3 се предоставят и разходват чрез компенсирана корекция на централния
бюджет и бюджета на съответния първостепенен разпоредител по реда на чл.34 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
5. Средствата по т.4 се предоставят и разходват чрез увеличаване на
съответните лимити за плащания в СЕБРА.
6. Когато получател на средствата е бюджетна организация, чиито плащания
не се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА,
сумите по т.3 се предоставят чрез процедурата на незабавно инкасо.
7. Изхранването на засегнатото население и на участниците в НАВР се
извършва от Домашния социален патронаж - Добричка.
5.4. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА
СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И КООРДИНИРАНЕ СТРУКТУРИТЕ ОТ ЕДИННАТА
СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА (ЕСС) ПРИ ПРИРОДНИ И ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ЧОВЕКА
БЕДСТВИЯ /НАВОДНЕНИЕ/
5.4.1. Общи положения
Процедурата определя реда за привеждане на силите и средствата от ЕСС за
действие при наводнение и е разработена на основание на чл. 29, ал. 2, т. 2 от
Закона за защита при бедствия.
Приложение на процедурата - При наводнение в урбанизирани територии.
5.4.2. Оповестяване от ЕСС и органите за управление
Дежурният в националния оперативен център (НОЦ) – ГД ПБЗН получава
съобщение от дежурния в оперативния център (ОЦ) на СД/РД ПБЗН, от
оперативните дежурни на МИЕТ и МЗХ или от ЕЕНСП 112.
Дежурният в Оперативния център:
 проверява и събира допълнителна информация;
 уведомява:
 оперативния дежурен по ниво на подчиненост;
 оперативния дежурен на съответния орган на изпълнителната власт
(Оперативните дежурни на министерства, на областни/общински
щабове за изпълнение на съответните планове за защита при
бедствия);
 съответния ръководител.
 извършва оповестяване на групите по определения ред в Наредбата за
условията и реда за функционирането на Националната система за
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ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна
опасност;
 събира, обработва и предоставя информация до пресцентъра на МВР за
възникналото наводнение и предприетите мерки.
5.4.3. Организиране на взаимодействието между оперативните дежурни
центрове на структурите от ЕСС
Взаимодействието се осъществява в съответствие с приложената принципна
схема:
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Оперативните дежурни/ситуационни центрове получават, обработват и
обменят своевременно информация за обстановката.
Оперативните дежурни/ситуационни центрове на министерства, ведомства,
дежурните към органите на местната власт и дежурните при юридически лица и
еднолични търговци по чл. 35 и чл. 36 от ЗЗБ организират изпълнението на
дейностите съгласно плановете за защита при бедствия и предоставят информация
за предприетите действия в НОЦ на ГДПБЗН или на ОЦ на РД ПБЗН.
Координацията на силите и средствата от ЕСС в района на бедствието се
организира от ОЦ на РД ПБЗН, който:
 Подържа връзка с ръководителя на операциите;
 Получава от ръководителя на операциите информация за мащаба на
бедствието, проведените дейности по защита, необходимите сили и средства,
анализира информацията и я предоставя в съответните щабове за изпълнение на
областния и общинските планове за защита при бедствия и на НОЦ на ГД ПБЗН;
 Организира въвеждането на допълнителни сили и средства по искане на
ръководителя на операцията, кмета на общината или областния управител.
Във взаимодействие с органите на местната власт координира логистичното
осигуряване на частите от ЕСС. Кметът на Общината организира и ръководи
действията на щаба по зашитата на населението при бедствия. Ръководството на
частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи в района на бедствието, се извършва от
ръководителя на операцията.
Ръководителят на операцията се определя със заповед на кмета на община
Добричка или определено от него длъжностно лице.
При възникване на големи наводнения Кметът на общината обявява със
заповед бедствено положение за цялата или част от територията на общината.
Копие от заповедта се изпраща незабавно на Министъра на вътрешните работи и до
Областния управител.
Оповестяването и координацията на силите от Единната спасителна система
се осъществява чрез ОЦ при РД ПБЗН.
5.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ ОТ ЕСС ПРИ НАВОДНЕНИЕ
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№

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Получават информация за мястото на
наводнението и има ли пострадали.

1

3

ЕЕНСП 112, ОЦ, ОДЧ-МВР

Оповестяване
Привеждане в готовност на силите и
средствата на ЕСС.

2

ОТГОВОРНИ ОРГАНИ И ЛИЦА

Оповестяване на групите на национално,
областно и общинско ниво за координиране
изпълнението на националния, областните и
общински планове за защита при бедствия в
частта наводнения.
Неотложни мерки за намаляване на
въздействието
Предприемане на мерки за намаляване на
вредното въздействие на водите
(възстановяване и надграждане на диги,
ограничаване притока на вода, аварийно
изпускане на водохранилища и отклоняване
на водни потоци).
Спиране на движението по застрашени
пътища и жп участъци.
Осигуряване на обществения ред, регулиране
на движението, ограничаване достъпа до
залетите места.

ОДМВР, РДПБЗН, РЗИ,
РИОСВ, БДДР,РДГ, ОДБХ,
БЧК, кметове в общини,
доброволци
РД ПБЗН

РИОСВ, БДДР, ОДБХ, МЕР,
Областни управители,
кметове на общини
РУП, ДАИ ОПУ, РПС
РУП

Спасителни операции
Извеждане на застрашеното население на
безопасно място.

РДПБЗН, ОДМВР, РЗИ, ДСП,
областни управители,
кметове на общини

Съоръженията и укрепване или разрушаване
на повредени сгради (сгради и разрушения по
инфраструктурата на дружествата и
ДАИ
държавните предприятия от системата на
транспорта).
Възстановяване на разрушени жп участъци.

НК „ЖИ“

Възстановяване на пътната мрежа.

ОПУ, кметове на общини

Извличане на аварирала техника.

РД ПБЗН, ОПУ

Изграждане на палаткови лагери за
ненастаненото население в сграден фонд.
Осигуряване на сграден фонд за държавни
учреждения
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ОПУ, РПС, областни
управители

№

4

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

Временно възстановяване на повредени
МТИТС, ОПУ
мостове.
Ограничаване на разпространението и
ликвидиране на възникнали епидемични
взривове, епидемии и епизоотии от заразни
и паразитни болести
Изолиране на района на
ОДМВР, РДПБЗН
епидемията/пандемията.
Вземане и анализ на проби.
РЗИ, ОДБХ
Локализиране и ликвидиране на заразите.

5

ОТГОВОРНИ ОРГАНИ И ЛИЦА

РЗИ, ОДБХ

Други операции, свързани със защитата
Разпознаване, документиране и организиране
погребението на загиналите.
Организиране събирането на загинали
животни и създаване организация за
извозването им до екарисаж.
Раздаване на помощи на пострадалото
население.

ОДМВР, ЦСМП, кметове на
общини
ОДБХ, кметове на общини,
доброволци
ОДМВР, РДПБЗН, БЧК, ДСП,
ОДБХ, кметове на общини

5.6. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕСС И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ
ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРИРОДНИ И ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ЧОВЕКА
БЕДСТВИЯ
5.6.1. Отговорни длъжностни лица и функциите им
Отговорни длъжностни лица за оповестяване на органите на изпълнителната
власт при наводнения са дежурните в Оперативния център на РД ПБЗН - Добрич и
дежурния по общински съвет по сигурност (ОбСС).
Съгласно Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната
система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт и населението при бедствия приета с Постановление 48/01.03.2012 на
Министерски съвет на РБ ранното предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт се осъществява от ОЦ (оперативен център) на РД ПБЗН
Добрич.
Оповестяване от ЕСС и органите за управление: Дежурният в ОЦ – РД ПБЗН
получава съобщение за възникнало бедствие; Дежурният в ОЦ:
 проверява и събира информация от района, в който е регистрирано
бедствието;
 уведомява оперативния дежурен по ниво на подчиненост: оперативния
дежурен на съответния орган на изпълнителната власт (Оперативните
дежурни на териториалните органи на министерствата, общински
щабове за изпълнение на съответните планове за защита при бедствия).
 извършва оповестяване на групите по определения ред в Наредбата за
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условията и реда за функционирането на Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и
населението при бедствия, и за оповестяване при въздушна опасност по
заповед или разпореждане.
Оповестяването на населението се извършва от дежурния в ОбСС, кметовете
на населени места или кметските наместници по заповед на кмета на общината.
За допълнително разясняване на обстановката при възникнало наводнение
органите на МВР извършват с мобилни екипи разясняване на съобщенията или
разпорежданията на органите за ръководство при възникналото бедствие.
Фирмите, чиято техника е предвидена за провеждане на НАВР, се оповестяват
от дежурния по ОбСС по разпореждане на Кмета на общината.
Главният експерт „Връзки с обществеността“ на общината по указание на
кмета подава своевременна информация на населението за мястото, вида и
характера на бедствието, за поведение и действие на населението на регионалните
и общински средства за масово осведомяване.
На общинско ниво групите за оповестяване на органите на изпълнителната
власт са:
 Кметове и кметски наместници;
 Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия;
 Съставните части на ЕСС на общинско ниво;
 Общинските формирования.
На територията на община Добричка действащата сиренно оповестителна
система е базирана на ТКО ЩД (електро-механични сирени).
Следва да се изгради нова система за ранно предупреждение и оповестяване
на населението със сирени от типа ECN 1200.
Информация за населението ще бъде излъчена и чрез БНТ, БНР, местните
оператори (кабелни и ефирни) осъществяващи радио и/или телевизионни дейности
и местните радиоретранслационни възли.
Главният експерт отговарящ за „Връзки обществеността“ на общината по
указание на кмета подава своевременна информация на населението за мястото,
вида и характера на наводнението, за поведение и действие на населението на
регионалните и общинските средства за масово осведомяване.
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт, на съставните части на ЕСС и на населението при наводнение
на територията на общината се осъществява чрез комуникационно-информационна
система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване
при бедствия“.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС
са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна
конференция, планирана конференция за определен час.
Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение съгласно
до лицата в групите при възникнало бедствие със следния текст:
„Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Внимание, опасност от наводнение!
Внимание, опасност от наводнение!
Внимание, опасност от наводнение!“
Или
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„Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! Имате съобщение! Моля
въведете вашия PIN! Внимание, наводнение! Внимание, наводнение! Внимание,
наводнение!“
Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с
допълнителна информация, изготвена към момента на опасност от възникване или
при възникнало наводнение, с конкретизиране на събитието и указания за действия
на лицата.
Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или
експертно становище.
Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се
включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на
решение за реагиране на наводнението.
Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на
определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са
предварително известени.
Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво,
кметство и населено място се осъществява от ОЦ при РД ПБЗН Добрич по
разпореждане на Директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“
Добрич.
При възникване на наводнение, изискващо координация на областно и
общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и
оповестяването се извършва и въз основа на искане на Областния управител, Кмета
на засегната община, Ръководителя на съставна част на Единната спасителна
система или ръководителя на операциитето намесата.
Исканията се приемат чрез ОЦ при РД ПБЗН - Добрич.
5.6.2. Прилагане, преглед и актуализация на Плана на общината за действие
при бедствия в трансграничния регион.
Усвояването на плана от отделните длъжностни лица ще става чрез
запознаване и участие в щабната тренировка. Всички посочени длъжностни лица от
настоящия план носят отговорност за преглед на същия в касаещия ги обем.
Щабът за изпълнение на Плана за защита при бедствия и провеждане на
дейностите по осигуряване на защитата при наводнения и длъжностните лица,
посочени в Плана, участват в ежегодното му проиграване.
Ръководителят на щаба отговаря за актуализирането и поддържането на
плана.
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5.7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕСС
Задачи
/нормативен
Време за
документ/ и
Начин на
Местонахо
готовност
възможности
оповестява
ждение
за
за
не
реагиране
провеждане
на СНАВР
ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТАТА НАСЕЛЕНИЕТО В СЛУЧАИ НА ЗАПЛАХА ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ
БЕДСТВИЯ
1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупрежде
ние за
възможно
Телефон,
бедствие;
електронна
Информаци
РСПБЗН
Оповестяване
поща СРПО
ОЦ - Добричка
онни
Добричка
незабавно
Добрич - МВР
на органите
за
системи
на
изпълнител
изпълнителн
ната власт
ата власт и
ЕСС
2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Оказване на
първа
помощ.
Извършване
Спасителни
на дейности
Група СД РСПБЗН екипи на
Ч + 20
по спасяване Добрич
ОЦ
Добричка
Добрич
РДПБЗН
мин.
на хора.
/РСПБЗН,
Извършване
на
пожарогасен
е.
Оказване на
първа
помощ.
Извършване
Спасителни
на дейности
РСПБЗН РСПБЗН екипи на
Ч + 20
по спасяване Добрич
ОЦ
Добрич
Добрич
РДПБЗН/РС
мин.
на хора.
ПБЗН
Извършване
на
пожарогасен
е.
Оказване на
първа помощ
ОЦ
на
Дежурен
ОДМВР Полицейски
РУП
пострадали и Добричка ОДМВР
Добричка
екипи ...бр.
установяване
Телефон
обществения
112
ред.
Оказване на
...бр.
Сграда на
първа
ОЦ
Доброволни
Община
Формирова
общинска
помощ.
Дежурен в
формирования Добричка
ния от
админист
Извършване
ОбСС
човека
рация
на дейности

Средства
Наименование Подчиненост
на
№ на съставните на съставната съставните
части на ЕСС
част на ЕСС
части на
ЕСС
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Средства
Наименование Подчиненост
на
№ на съставните на съставната съставните
части на ЕСС
част на ЕСС
части на
ЕСС

Фирми със
сключен
договор

Вид
Ръководител
техника
я на
...бр.
фирмата
техника

Задачи
/нормативен
Време за
документ/ и
Начин на
Местонахо
готовност
възможности
оповестява
ждение
за
за
не
реагиране
провеждане
на СНАВР
по спасяване
на хора.
Извършване
на
пожарогасен
е.
Пунктове
ОЦ
за
Дежурен
дислокац
ОбСС
ия

3 ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕСС
Система за
ранно
Предаване на
предупреж сигнал за
дение и
бедствие на
повестяван органите на
Област
ДАКС
ОЦ
МВР
незабавно
е на
изпълнителн
Добрич
телефон
органите на ата и
изпълнител основните
ната власт части на ЕСС.
и ЕСС
4 ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Кметове и
кметски
наместници

ОбщСС

Кмет на
община

ОбщА

Сиреннооповестите
лна
система

Сиреннооповестите
лна
система

Наредба за
реда и
функционира
не на НСРПО

Таблица
с
разполож Дежурен
ение на
ОбСС
сирените ТКО
в община
Добричка

незабавно

Наредба за
реда и
функционира
не на НСРПО

Таблица
с
разполож Дежурен
ение на
ОбСС
сирените ТКО
в община
Добричка

незабавно

5 СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

Екипи на
РСПБЗН Добрич

РСПБЗН Добрич

Извършване
на дейности
Екипи и
по спасяване,
автомобили
оказване на
на РСПБЗН:
първа помощ
- ...бр. авт.
на
с основно
пострадали.
предназнач
Откриване
ение гасене
местоположе
с вода и
нието на хора
пяна попаднали в
...бр.
бедствено
положение
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Добрич

ОЦ
Телефон,
УКВ
Ч + 20
радиовръзк
мин.
аи
електронна
поща

Задачи
/нормативен
Време за
документ/ и
Начин на
Местонахо
готовност
възможности
оповестява
ждение
за
за
не
реагиране
провеждане
на СНАВР
Извършване
на дейности
РСПБЗН,
по спасяване,
Групи СД - оказване на
ОЦ
Добричка - първа помощ
телефон,
специализи на
УКВ
Екипи на група РСПБЗН Ч + 20
рани
пострадали.
Добричка радиовръзк
СД - Добричка
Добрич
мин.
автомобила Откриване
аи
...бр.
местоположе
електронна
химически нието на хора
поща
автомобила попаднали в
бедствено
положение
ОЦ
Оказване на
Телефон,
първа
Национална
ФСМП
ЦСМП
...бр. екипи медицинска
Добричка система за незабавно
помощ на
спешни
пострадали
повиквания
- 112
Оказване на
ОЦ
РУП 01
първа помощ
Телефон,
...бр. на
Национална
автопатрул
РУП
ОДМВР
пострадали и Добричка система за незабавно
и;
установяване
спешни
РУП 02
обществения
повиквания
служители.
ред.
- 112
Чрез НОЦ
Модулни
/с
формирова Извършване
разрешени
Военно
ния
на дейности
Област
е на
Ч + 30
формирование МО
съгласно
при
Добрич
Министъра мин.
26400
...бр.
спасителни
на
служители операции
отбраната
техника
телефон/
6 ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ
оказване на
първа
медицинска
ОЦ
помощ на
Телефон,
пострадали и
Национална
ФСМП
ЦСМП
...бр. екипи транспортира Добричка система за незабавно
не на тежко
спешни
болни до
повиквания
близките
- 112
МБАЛ Добрич

Средства
Наименование Подчиненост
на
№ на съставните на съставната съставните
части на ЕСС
част на ЕСС
части на
ЕСС

МБАЛ Добрич

МЗ

Приемане на
пострадали и
...бр. легла
извършване
на лечение
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Добрич

ОЦ
телефон

Ч + 30
мин.

Средства
Наименование Подчиненост
на
№ на съставните на съставната съставните
части на ЕСС
част на ЕСС
части на
ЕСС

ПУЛС Добричка

МЗ

Задачи
/нормативен
Време за
документ/ и
Начин на
Местонахо
готовност
възможности
оповестява
ждение
за
за
не
реагиране
провеждане
на СНАВР

Приемане на
пострадали и
...бр. легла
извършване
на лечение

ОЦ
Телефон

Ч + 30
мин.

Оказват
психологичес
Екипи от
ка помощ на
Областен
Общински
специалист пострадали
ОЦ
съвет на
Добричка
Ч + 2 ч.
съвет на БЧК
иизпаднали в
телефон
БЧК
психолози стрес и
психическа
криза
ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПСИХОЛОГИЧНА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИТЕ И НА СПАСИТЕЛНИТЕ
7
ЕКИПИ
Оказват
психологичес
Екипи от
ка помощ на
Областен
специалист
Общински
пострадали
Дежурен
съвет на
иДобричка
Ч + 2 ч.
съвет на БЧК
изпаднали в
РПУ
БЧК
психолози стрес и
2
психическа
криза
Оказват
психологичес
ка помощ на
ОЦ
Екипи от
Лаборатория
Институт по
пострадали
ОДМВР
Дежурен
специалист
Ч + 3 ч.
по психология
психология
изпаднали в
Добричка РПУ
и-2
стрес и
телефон
психическа
криза
8 ОВЛАДЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ИНЦИДЕНТИ
Екипи от
Лабораторни
Област
ОЦ
РИОСВ
МОСВ
специалист
Ч + 1 ч.
изследвания
Добрич
Телефон
и
Взимане на
Експертни проби.
Област
ОЦ
РЗИ
МЗ
Ч + 2 ч.
групи
Лабораторни
Добрич
Телефон
изследвания
9 ЗАЩИТА СРЕЩУ ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВA И БОЕПРИПАСИ
ОДМВР Обезвреждан
Специализи
РУП
Добричка
е на взривни
рани екипи
and
устройства
10 ОПЕРАЦИИ ПО ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ
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Добричка

ОЦ
телефон

Ч + 2 ч.

Задачи
/нормативен
Време за
документ/ и
Начин на
Местонахо
готовност
възможности
оповестява
ждение
за
за
не
реагиране
провеждане
на СНАВР
Извършване
Екипи и
на дейности
автомобили
по спасяване,
на РСПБЗН:
оказване на
...бр. авт.
първа помощ
с основно
ОЦ Екипи на
на
РСПБЗН предназнач
телефон,
Ч + 20
РСПБЗН пострадали.
Добрич
Добричка
ение гасене
радиовръзк мин.
Добрич
Откриване
с вода и
а
местоположе
пяна
нието на хора
...бр.
попаднали в
противопож
бедствено
арни авт.
положение
Извършване
на дейности
по спасяване,
оказване на
първа помощ
на
ОЦ Екипи на група
РСПБЗН,
РСПБЗН пострадали.
телефон,
Ч + 20
СД – Добричка
Групи СД Добричка
Добрич
Откриване
радиовръзк мин.
РУП
Добричка
местоположе
а
нието на
хорапопадна
ли в
бедствено
положение
ОЦ
Телефон,
Участие в
Национална
ОДМВР …….бр.авто издирвателни
РУП
Добричка система за незабавно
Добричка
патрули
и спасителни
спешни
работи
повиквания
- 112
РАДИАЦИОННА, ХИМИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ И АВАРИИ С
11
ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛИ И СРЕЩУ ЯДРЕНИ, ХИМИЧЕСКИ И БИОЛОГИЧНИ ОРЪЖИЯ
Групи СД Добричка
...бр.
Специализи Радиационно
ОЦ
рани
и химическо
Телефон,
автомобила разузнаване.
УКВ
Екипи на група РД ПБЗН Ч + 20
...бр.
Изпълнение
Добричка радиовръзк
СД - Добричка
Добрич
мин.
Химически на
аи
автомобила стандартни
електронна
...бр.
процедури.
поща
автобилли
за
спасяване
Средства
Наименование Подчиненост
на
№ на съставните на съставната съставните
части на ЕСС
част на ЕСС
части на
ЕСС
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Задачи
/нормативен
документ/ и
Начин на
Местонахо
възможности
оповестява
ждение
за
не
провеждане
на СНАВР
Лабораторни
ОЦ
изследвания.
Телефон,
Екипи от
Мероприятия
УКВ
Област
РЗИ
МЗ
специалист по
радиовръзк
Добрич
и
радиационна
аи
и биологична
електронна
защита.
поща
12 ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ
Екипи и
автомобили
на ПБЗН
...бр.
автомобили
ОЦ
с основно
Телефон,
предназнач Извършване
УКВ
ение
на
радиовръзк
/гасене с пожарогасен
РСПБЗН
МВР
Добрич
аи
вода и
еи
електронна
пяна/
локализиране
поща
...бр.
на пожара.
повиквания
специализи
- 112
рани
автомобила
...бр.транс
портни
автомобила
13 ВРЕМЕННО ИЗВЕЖДАНЕ
Ресурси на
Съгласно
общинска
заповед на
администра
ОЦ
Кмет на
Организиран
кмета на
ция РСПБЗН
общини
Дежурен в
община
е евакуация
община
- Добрич
ОбСС
Добричка
ОДМВР Добричка
14 ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ
Екипи и
автомобили
на ПБЗН
...бр.
Прокарване
автомобили
ОЦ
на пътища и
с основно
Телефон,
проходи за
предназнач
УКВ
преминаване
РСПБЗН
МВР
ение
Добрич
радиовръзк
през
/гасене с
аи
разрушения и
вода и
електронна
непроходими
пяна/
поща
участъци
...бр.
специализи
рани
автомобила
Средства
Наименование Подчиненост
на
№ на съставните на съставната съставните
части на ЕСС
част на ЕСС
части на
ЕСС
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Време за
готовност
за
реагиране

Ч + 2 ч.

незабавно

Ч + 20
мин.

Средства
Наименование Подчиненост
на
№ на съставните на съставната съставните
части на ЕСС
част на ЕСС
части на
ЕСС

Задачи
/нормативен
Време за
документ/ и
Начин на
Местонахо
готовност
възможности
оповестява
ждение
за
за
не
реагиране
провеждане
на СНАВР

...бр.транс
портни
автомобила

15

Прокарване
Групи СД - на пътища и
Добричка - проходи за
...бр.
преминаване
специализи през
рани
разрушения и
автомобила непроходими
участъци
Извършване
на дейности
Налична
при
техника
спасителни
операции
Извършване
...бр.
на дейности
формирова
при
ние от …
спасителни
човека
операции

Екипи на група
СД - Добричка

РСПБЗН Добрич

Военно
формирование
26400

МО

Доброволни
формирования

Община
Добричка

ДГС Добричка

РДГ Добричка

...бр.
Извършване
служители на дейности

ВИК Добричка

Община
Добричка

...бр.
Извършване
служители
на дейности
и техника

РПС - Добричка

ОПУ
Добричка

Служители Извършване
техника
на дейности

ОЦ
Телефон,
УКВ
Добричка
Ч + 20
радиовръзк
област
мин.
аи
електронна
поща

Област

ОЦ

ОЦ
Добричка ОбСС
телефон

Ч + 30

Ч + 2 ч.

ОЦ
Схема за
Добричка
оповестява
не
ОЦ
Добричка Дежурен
ВиК
Добричка

Дежурен
ОПУ

ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И ЛИКВИДИРАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ ЕПИДЕМИЧНИ
ВЗ ЕПИДЕМИИ И ЕПИЗООТИИ ОТ ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ
Специализи
рани
микробиоло
гични и
Лабораторни
Област
ОЦ
РЗИ - Добрич ж МЗ
Ч + 30 мин
хигиенни изследвания
Добрич
телефон
екипи и
санитарни
автомобили
При
възникване
Извършва на заразно
лабораторн заболяване
и
на
Област
ОЦ
ОДБХ - Добрич МЗХ
Ч + 30 мин
изследвани територията
Добрич
телефон
яи
на област
изследване Добрич
извършва
процедури по
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Задачи
/нормативен
Време за
документ/ и
Начин на
Местонахо
готовност
възможности
оповестява
ждение
за
за
не
реагиране
провеждане
на СНАВР
локализиране
и
ликвидиране
на заразата
16 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА
Средства
Наименование Подчиненост
на
№ на съставните на съставната съставните
части на ЕСС
част на ЕСС
части на
ЕСС

5.8. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕСС
Основните съставни части на ЕСС осигуряват непрекъсната готовност за
приемане на съобщения при възникване на бедствия.
1. Времето за реагиране на силите на РД ПБЗН - дежурните екипи незабавно;
2. Времето за реагиране на силите на ОДМВР - дежурните екипи незабавно;
3. Времето за реагиране на силите на ЦСМП - дежурните екипи незабавно;
4. Времето за реагиране на силите на БЧК - екипите незабавно;
5. За личния състав на съставните части на ЕСС извън работно време и в
почивни дни - до 60 мин;
6. Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и за
взаимодействие с Областния щаб - до 60 минути.
ЕСС
параметри
ЕКИПИ
АВТОМОБИЛИ
ВРЕМЕ ЗА РЕАГИРАНЕ СЛЕД

ЦСМП филиал
PC
Добричка
„ПБЗН“
1
1
1
1
До 2 минути
До 5

ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА

УП-Добричка при ОД
на МВР-Добрич
2
2
До 2 минути

минути

БЕДСТВИЕ
5.9. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА
Към основния план трябва да се състави план за планираните средства за
осигуряване на дейностите по защитата при бедствия, който да се актуализира
за всяка бюджетна година преди приемането на бюджета на общината на база
предходни разходи и на база бъдещи прогнози.
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ГЛАВА 6. ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ
6.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛНА И СЪГЛАСУВАНА РАМКА ЗА ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ ПРИ
ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПОЖАРИ И
ЗАТРУПВАНЕ СЪС СНЯГ, АВАРИИ В АЕЦ И ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА
РАДИОАКТИВНИ И ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА
Певенцията и управлението на извънредните ситуации /кризи/, причинени
от наводнения, пожари, затрупване със сняг, аварии в АЕЦ и трансграничен
пренос на радиоактивни и отровни вещества, представлява дейност от
национален интерес, като се вземе предвид честотата на настъпване и размера на
ефектите от тези видове риск.
Принципите на управление при извънредни ситуации /кризи/ са:
 прогнозиране и превенция;
 приоритизиране на защитата и спасяването на човешки животи;
 зачитане на правата на човека и основните свободи;
 поемане на отговорност за управление на извънредни ситуации от
органите на държавната администрация;
 прозрачност на дейностите за управление на извънредни ситуации, така
че да не водят до влошаване на произведените ефекти;
 непрекъснатост и постепенност на дейностите по управление на
извънредни ситуации, от нивото на местните органи на публичната
администрация до нивото на централните органи на публичната
администрация, в зависимост от техния размер и интензивност;
 оперативност, активно сътрудничество и йерархично подчинение на
компонентите на Националната система.
Управлението на извънредните ситуации /кризи/ се постига чрез:
 мерки за превенция и подготовка за интервенции;
 спешни оперативни мерки за намеса след предизвикване на опасни
явления със сериозни последици;
 допълнителни
интервенционни
мерки
за
възстановяване
и
рехабилитация.
Под управлението на извънредните ситуации /кризи/, породени от
наводнения, пожари, снежни затрупвания, аварии в АЕЦ и трансграничен пренос на
радиоактивни и отровни вещества се разбира идентифицирането и мониторинга,
уведомяването на заинтересованите фактори, предупреждението на
населението, евакуацията, ако е необходимо, оценката, ограничаването,
премахването или противодействието на рисковите фактори.
Мерките за ограничаване, премахване или противодействие на
въздействието на видовете риск представляват задължение за централните и
местните органи на публичната администрация с правомощия в тази област и за
всички юридически и физически лица, с изключение на хората с увреждания,
възрастните хора, децата и други категории в неравностойно положение.
Защитата на населението, материалните блага и културните ценности се
постига чрез набор от дейности, включващи: уведомяване, предупреждение,
предварително алармиране и алармиране, подслоняване, евакуиране и други
специфични технически и организационни мерки.
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Известяването се прави от Окръжния инспекторат за извънредни ситуации в
Кълъраш въз основа на информацията, получена от населението или от
структурите, които наблюдават източниците на риск.
Предупреждаването на населението се реализира от органите на местната
публична администрация чрез специфичните предупредителни средства въз основа
на уведомлението, получено от упълномощените структури.
Предварителното алармиране се изпълнява чрез изпращане на
предупредителни съобщения/сигнали до властите относно вероятността от
бедствия.
Алармирането на населението се реализира от органите на местната
публична администрация със специфични средства въз основа на уведомлението,
получено от упълномощените структури.
Специфичните предупредителни и алармени средства са инсталирани на
местата, определени от окръжната (общинска) инспекция за извънредни ситуации
и професионални аварийни служби.
Предупредителните и алармени съобщения се изпращат с приоритет и
безплатно през всички телекомуникационни системи, радио и телевизионни
станции и мрежи, включително сателитни и кабелни, при изрично искане на
кметовете/ръководителите на структури за извънредни ситуации.
Използването на средствата за известяване в случай на бедствия се
извършва само с одобрението на кмета на населеното място, на лидера на
публичната институция или на икономическия агент, участващ в зависимост от
случая, или на техните правомощия.
Системата за уведомяване, предупреждение и аларма в местности, публични
институции и икономически оператори периодично се проверява чрез обучение и
учения.
По време на управлението на извънредни ситуации могат да се разграничат
три етапа, които се различават един от друг по степента на представена опасност.
Те се задействат при достигане на критични прагове (критерии за
предупреждение), специфични за анализираното явление (наводнения, опасни
метеорологични и хидрологични явления, поведението във времето на аварии в АЕЦ
и трансграничен пренос на радиоактивни и отровни вещества) и които са посочени
в специални инструкции.
А) Ситуацията на внимание има значението на специална ситуация и не
представлява непременно опасност.
Последствията от навлизането в ситуацията на внимание са:
 зачестяване на наблюденията и измерванията, направени за
проследяване на явлението и прогнозиране на неговото развитие;
 проверка на строежите с отбранителна роля и мониторинг за
осигуряване на условията за оттичане на водните маси;
 информиране за възможността от случайно замърсяване.
Б) Алармирането/оповестяването се характеризира от еволюция на
явленията в посоката, в която те могат да доведат до определена опасност
(например: по-нататъшното увеличаване на нивата на водното течение,
увеличаването на инфилтрираните потоци през хидротехническите конструкции за
задържане на материали от тялото им, увеличаването на интензивността на
валежите или скоростта на вятъра, потвърдено случайно замърсяване с
радиоактивни и отровни вещества, което изисква интервенции и други).
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Задействането на състоянието на алармата води до навлизане в
оперативната ситуация на щабовете/комисиите за извънредни ситуации.
Проведените дейности са както дейности, предназначени за контрол на явлението,
така и подготвителни дейности за случайността на задействане на опасната
ситуация.
В) Ситуацията на опасност - тя се задейства, когато опасността стане
неизбежна и е необходимо да се предприемат изключителни мерки за ограничаване
на ефекта от природните и предизвикани от човешка дейност бедствия (евакуация
на населението, животни, някои материални блага, специални мерки при
експлоатацията на хидротехническите конструкции с отбранителна роля срещу
наводненията, ограниченията на движението по някои пътища, мостове и мостчета,
както и по водните пътища), както и за борба със случайното замърсяване със
сериозно въздействие върху екосистемата (промяна на параметрите на качеството
на водата, унищожаване на фауната и ихтиофауната, околната среда и други или
превишаване на територията на компетентност).
Преходът от едно състояние в друго може да се извърши според
развитието/еволюцията на явленията.
Характерните мащаби/размери на защитата срещу/от природните и
предизвикани от човешка дейност бедствия са:
 размери на зоната за предупреждение, установени от различните
мониторингови и измервателни станции за замърсености, на
хидрометрични станции за валежите, разположени над течението на
застрашените цели, в зависимост от случая, за валежи, нива или потоци
и др.;
 местни нива за защита, поставени близо до целите, под формата на нива
или дебита на водата.
Предупредителните станции са част от националната мониторингова
мрежа, на сеизмологичната мрежа, на мрежата по хидрология и метеорология
и трябва да бъдат разположени на достатъчно разстояние от
предупреждаваната цел, за да може да предприеме необходимите мерки,
предварително определени от плановете за отбрана.
Характерните мащаби/размери на защитата, определени в случай на
наводнения, са:
А) За зоните с диги на водните течения:
 кота фаза I на защита – тогава, когато нивото на водата достигне
подножието на външния склон на язовира на една трета от дължината
му;
 кота фаза II на защита – тогава, когато нивото на водата достигне
половината от височината между фаза I и защитна фаза III;
 кота фаза III на защита – тогава когато нивото на водата достигне 0,5-1,5
м под нивото на известните максимални водни нива или под
максималното, за което съответният язовир е оразмерен или когато
критичната точка е превишена.
Б) За зоните без диги на водните течения:
 кота на внимание – нивото, при което опасността от наводнение е
възможна след сравнително кратък период от време, в който може да
се организират действия за отбрана или евакуация;

www.Interregrobg.eu

стр. 162 от 176

 кота на наводнение – нивото, на което започва първото обективно
наводнение;
 кота на опасност – нивото, при което са необходими специални мерки за
евакуация на хора и стоки, възникват ограничения за използването на
мостове, мостчета и пътища, както и предприемане на специални мерки
при експлоатацията на хидротехнически конструкции.
Рисковите фактори, които засилват или дори генерират наводнения в
речните басейни, имат голямо разнообразие, от които ще споменем:
 Влошаване и унищожаване на отводнителни системи на големи площи
земя, което, особено в периоди на хидрологично нарастване, определя
събирането на вода след време, което компрометира реколтата.
 Неразмерна или запушена канализационна мрежа, липса на дренажни
системи за вътрешни и дъждовни води или липса на поддръжка и
неизпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация, технически
грешки при проектиране и изпълнение;
 Мостове и мостчета, пешеходни мостчета, неоразмерени по отношение
на пропускателната способност, плитки основи, изпълнени без проекти,
без одобрения за органа за управление на водите;
 Наличие на богата растителност в участъците на долния бряг в
непосредствена близост до мостовете и мостчетата, което значително
намалява транзитния капацитет на максималния воден дебит. В
допълнение към тази ситуация има случаи, при които мостовете са
правилно оразмерени, но потоците, преминаващи над реката, са
надвишени поради появата на местни дъждове с висока интензивност;
 Явления на деградация на речните корита на местните реки и потоци
поради тяхното неподдържане (запушване, обилна растителност,
сметища), на въздействието на баласта и на специфичните
морфологични явления, които се срещат в реките, особено в районите,
засегнати от бързите наводнения и склонове;
 Запушване на речни сектори с малки склонове, създаване на острови,
блокиране на мостове и мостчета чрез включване на дървен материал и
други препятствия в речното корито, предизвика наводняване на земи
чрез преливане, с чести валежи;
 Неспазване на работата по консолидация на брега, долните прагове и
като цяло неизпълнението на дейностите по поддръжка и ремонт на
хидротехническите работи с ролята на отбрана срещу наводнения;
 Намаляване на дълга чрез насип, регулаторизация, съчетана с
невъзможността да се реализират някои езера за смекчаване на
наводненията, предвидени в рамковите схеми за управление на водите;
 Съществуването на някои стари защитни дейности/работи от около 3035 години (натрупващи се езера), някои от които представляват реални
опасности от добив с най-сериозни ефекти върху целите надолу по
течението;
 Разполагане на жилища, обори/приюти за животни и други цели в
основното корито на реката в миналото и без споразумение за
управление на водите в момента;
 Изхвърляне на отпадъци, технологични отпадъци и други във вода,
което запушва речните корита/езерата и блокира участъците на
мостовете и мостчетата.
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6.2. ПЛАНИРАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ С ЦЕЛ ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН
6.2.1. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА НАМЕСА В РИСКОВИ СИТУАЦИИ НА НИВО
МЕСТНИ ОБЩНОСТИ;
А) Община Добричка – Р България /екипите са с ПРИМЕРЕН състав и
оборудване/:
1. Екип, специализиран за реанимация № 1:
Време за реакция:20 мин;
Състав на екипа:
 1 Лекар;
 1 фелдшер;
 1 шофьор.
Превозно средство: 1 линейка
Друго оборудване и специални технически устройства: уред за командно
дишане.
Описание/Възможности: спешна реанимация и транспортиране до
специализирана болница; реанимационно оборудване; доставка на кислород,
дефибрилация и спешна медицинска помощ.
2. Екип, специализиран за реанимация № 2:
Време за реакция:20 мин;
Състав на екипа:
 1 фелдшер;
 1 шофьор.
Превозно средство: 1 линейка
Друго оборудване и специални технически устройства: уред за командно
дишане.
Описание/Възможности: спешна реанимация и транспортиране до
специализирана болница; реанимационно оборудване; доставка на кислород,
дефибрилация и спешна медицинска помощ.
3. Екип на Районно полицейско управление:
Време за реакция: 40 мин;
Състав на екипа: 2 служители;
Превозно средство: 1 автомобил „Шкода“; 2 автомобила „Opel“
Друго оборудване и специални технически устройства: лични предпазни
средства; помощни средства за борба с бунтове; медия (мегафон,
високоговорители); полицейска лента.
Описание/Възможности: осигуряване на обществения ред и отцепване на
бедствени участъци и райони, съдействие при издирване и спасяване на пострадали
и при необходимост, транспортиране до специализирана болница.
4. Екип на РС ПБЗН:
Време за реакция: 35 мин;
Капацитет на екипа: 3 служители;
Превозно средство: 2 пожарни камиона; 2 камиона от среден клас;
Друго оборудване и специални технически устройства: 1 брой шестместна
спасителна лодка при наводнения; 3 броя електрически генератори; 8 броя
дренажни помпи.
Описание/Възможности: осигуряване на безопасност и защита от пожари,
бедствия и извънредни ситуации.
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5. Екипи на Областния съвет на БЧК - Добрич (4 бр. Екипа №1-4)
Време за реакция:1 час;
Капацитет на екипа: 3 - 5 доброволци x 4 екипа = 20 доброволци;
Превозно средство: 1 автомобил „Citroen Jumper“; 1 микробус „Volkswagen
transportor“; 1 товарно ремарке.
Друго оборудване и специални технически устройства: 2 шестместни
спасителни лодки при наводнения; 3 броя електрически генератори; 8 броя
дренажни помпи; собствена радиокомуникационна мрежа VHF и HF; спално
оборудване за 100 човека.
Описание/Възможности: транспортиране на доброволци и специализирано
оборудване и оказване на подкрепа на пострадали по настаняване, изхранване,
психолгическа подкрепа и др.
6. Екипи на община Добричка
Време за реакция: 30 мин;
Състав на екипа: 10 души;
Превозно средство: 1 аварийно спасително превозно средство; 1 специално
превозно средство УАЗ-469;
Друго оборудване и специални технически устройства: 1 брой водоносен
хоризонт 1200 л; 1 брой преносима кухня; 2 броя дренажни помпи; депозит с
пожарогасителна техника - извънреден депозит с материали в случай на
наводнение.
Описание/Възможности: транспортиране на доброволци и специализирано
оборудване, оказване на логистична подкрепа на пострадалото население,
изхранване и настаняване, доставка на питейна вода и пр.
Източниците за финансиране по Националния, областните и общински
планове за защита при бедствия са републиканския бюджет и общинските бюджети
съгласно чл.61 т.1 и т.2 от ЗЗБ, структурните фондове на Европейския съюз и от
други международни организации.
Когато финансирането е за сметка на републиканския бюджет, финансовите
средства за изпълнение на плановете за защита при бедствия се осигуряват в
рамките на одобрените средства за съответните министерства и ведомства и
бюджетни взаимоотношения на общините с републиканския бюджет, утвърден със
Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
Допълнителни финансови средства за ликвидиране на последици от бедствия могат
да се осигурят от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия, съгласно Закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година. Резервът се усвоява по решения на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския
съвет. Средствата се предоставят от централния бюджет и се разходват по
бюджетите на министерствата, ведомствата и общините чрез корекция на
бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и съответните
първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.
Източници на финансиране за подобряване на капацитета за
интервенция на община Добричка:
 собствени средства;
 финансови ресурси в рамките на европейските програми;
 финансова помощ от страна на фонда за солидарност на Европейския
съюз;
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 средства от междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане на Министерския съвет, отпуснати за превантивни
действия.
Б) Окръг Кълъраш – Р Румъния /екипите са с ПРИМЕРЕН състав и
оборудване/
1. Доброволчески екип при извънредни ситуации (екип за
предотвратяване и гасене на пожари):
Време за реакция: 5 мин;
Състав на екипа: 4 доброволци; 1 водач на автомобила;
Превозно средство: 1 микробус, 18 места;
Описание/Възможности: предоставяне на мерки за предотвратяване и
гасене на пожари.
2. Доброволчески екип при извънредни ситуации (ЕКИП № 1):
Време за реакция: 5 мин;
Състав на екипа: 4 доброволци; 1 водач на автомобила;
Превозно средство: 1 микробус, 18 места;
Описание/Възможности: гасене на пожари.
3. Доброволчески екип при извънредни ситуации (ЕКИП № 2):
Време за реакция: 5 мин;
Състав на екипа: 3 доброволци; 1 водач на автомобила;
Превозно средство: 1 автомобил „Dacia Logan“;
Описание/Възможности: издирване и търсене на лица в случай на пожар.
4. Доброволчески екип при извънредни ситуации (ЕКИП № 3):
Време за реакция: 5 мин;
Състав на екипа: 3 доброволци; 1 водач на автомобила;
Превозно средство: 1 автомобил „Dacia Logan“;
Описание/Възможности: освобождаване и спасяване на хора, намиращи се
в „капан“.
5. Доброволчески екип при извънредни ситуации (ЕКИП № 4):
Време за реакция: 5 мин;
Състав на екипа: 3 доброволци; 1 водач на автомобила;
Превозно средство: 1 автомобил „Dacia Logan“;
Описание/Възможности: логистично осигуряване.
6. Екип за интервенция, специализиран за снеговалеж:
Време за реакция: 5 мин;
Състав на екипа: 3 водачи на булдозери за изкоп;
Друго оборудване: 2 булдозер за изкопи; 1 трактор с острие;
Описание/Възможности: разчистване на снежни пътища, лед.
7. Екип, специализиран в санитарната сфера:
Време за реакция: 4 мин;
Състав на екипа: 1 медицински асистент; 1 водач на автомобила;
Превозно средство: 1 автомобил „Dacia Logan“;
Описание/Възможности: оказване на първа помощ при спешни ситуации.
8. Екип на Професионални служби при Спешни ситуации в Кълъраш,
(ПОЖАРНА СЛУЖБА):
Време за реакция: 3 мин;
Капацитет на екипа: 3 пожарникаря;
Превозно средство: 1 специално превозно средство за пожарна намеса;
Описание/Възможности: гасене на пожари.
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9. Полицейски патрулен екип:
Време за реакция: 3 мин;
Капацитет на екипа: 2 полицейски агента;
Превозно средство: 1 автомобил „Dacia Logan“;
Описание/Възможности: патрул.
Източници на финансиране за подобряване на капацитета
интервенция за окръг Кълъраш:
 собствени средства от местния бюджет;
 средства от държавния бюджет;
 финансови ресурси в рамките на европейските програми;
 финансова помощ по фонда за солидарност на Европейския съюз;
 други фондове (дарения, спонсорство и др.).

за

6.2.2. ИНТЕГРИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНИКИ ЗА АНАЛИЗ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ
РИСКОВЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН
Събитията, които настъпиха през последните години в Европа и у нас, ни
помагат да разберем важността на рисковете и възможността да ги
идентифицираме или поне да приближим до причините на тяхното възникване.
В много по-малка степен всички - лицата, вземащи решения, хора или
компании, сме изложени на рискове в личния или професионалния живот.
Въздействието на природните рискове продължава да се увеличава всяка
година и ако се желае да се противодейства на отрицателните ефекти, първата
стъпка е да се създадат ефективни механизми за идентификация, инструменти и
техники за анализ.
Естественият анализ на риска е основа за провеждане на проучвания за
въздействие и оценка на риска, както и за планиране на земеползването и
планиране на аварийни действия. За да се разбере този проблем, е изключително
уместно да се дефинират понятията за опасности и рискове. Понякога рискът се
счита за синоним на опасност, но рискът има и редица допълнителни последици.
Опасността се определя като „потенциална заплаха за хората и тяхното
имущество“, а рискът като вероятност за настъпването на опасност.
Опасността, рискът и бедствията действат в променлив мащаб. По отношение
на тежестта на опасността беше направена следната класификация:
• опасности с пряк ефект върху хората: смърт, болест, стрес, щети;
• опасности с пряко въздействие върху стоки: икономически загуби,
унищожаване на различни стоки;
• опасности с пряко въздействие върху околната среда: загуби, отразени
върху флората и фауната, замърсяване.
Идентифицирането на риска и оценката на риска се основават на проучвания,
които анализират хронологични данни за настъпването на определено събитие и
неговите последици.
След като бъде идентифицирано извънредното събитие, е възможно да се
приемат стратегии за реагиране, които включват оценка и отговор, на няколко
етапа.
Четирите етапа са:
1. планиране преди бедствието: това обхваща голям брой дейности, като
серия от топографски анализи на устойчивостта на почвата, планове за евакуация и
др.;
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2. подготовка: незабавен сигнал на населението, когато се очаква бедствие,
серия от конкретни програми за аварийно предупреждение за населението с
максимална ефективност, така че хората да бъдат мобилизирани според плана за
евакуация;
3. отговор: временно, този етап се намира непосредствено преди и след
настъпването на съответното събитие, включително реакцията на различните
предупреждения за населението и бързи евакуационни дейности;
4. възстановяване и реконструкция: дългосрочна дейност, която се
стреми да се върне към нормално състояние след тежко опустошение, вземайки
предвид факта, че могат да се появят опустошителни последици в следствие на
бедствие в райони, които очевидно са добре подготвени за справяне с бедствия.
Тези проекти работят посредством местни уредби, които включват висока
степен на приемливост и подкрепа от общността, те са разположени на интерфейса
между мерките за намаляване на загубите, основаващи се на така наречените
подобрени човешки събития, и тези, базирани на някаква адаптация на хората, на
условията, наложени от възникването на извънредното събитие.
Намаляването на уязвимостта на хората спрямо извънредното събитие
включва създаване на промени в отношението и поведението на хората към
бедствия. В този контекст помощите за бедствия имат компонент, представен от
реакцията на хората в случай на очакване на бедствие.
Промяната на събитието е ограничена като отговор поради незначителна
степен на контрол, която човекът може да упражнява над разрушителните сили на
природата. Повечето географски опасности са извън способността на човека да ги
контролира.
Промяната на събитието – Тя предполага защитата на сравнително малки
площи чрез прилагане на конкретни проекти за структурни мерки.
Промяната на уязвимостта – Тя включва мерки за предупреждение на
населението.
Модификацията на уязвимостта се състои от:
 подготовка на населението;
 програми за превенция;
 планове за евакуация;
 осигуряване на спешна медицинска помощ и храна;
 изградени приюти за евакуираните и т.н.
Каквито и формални договорености да бъдат направени в случай на аварийни
планове, жизненоважните елементи са разбирането и сътрудничеството между
хората. Важна роля има и международната подкрепа на правителствените агенции
и неправителствените организации, благотворителни програми.
Системи за предотвратяване и предупреждение
Предсказанието се основава на статистическата теория и използва
исторически данни от минали събития, за да се оцени бъдещата вероятност,
повторение в подобни събития.
Прогнозата зависи от откриването и оценката на отделно събитие, което се
развива чрез последователност от процеси на околната среда, които са добре
разбрани. Прогнозата се основава на научно наблюдаеми факти и има тенденция да
бъде краткосрочна.
Предупреждението е съобщение, което информира и алармира обществото
за екстремно събитие и посочва стъпките, които трябва да се предприемат за
минимизиране на загубата.

www.Interregrobg.eu

стр. 168 от 176

Всички предупредителни системи се състоят от три взаимозависими
функционални модула:
1. Оценка – тя включва няколко подкатегории, като се започне първо с
наблюдение на промяна в околната среда, която може да представлява заплаха,
докато не се прецени естеството и големината на бедствието, и накрая се решат
оптималните решения в този случай – приоритетът на този модул е да се увеличи
точността на предотвратяване и увеличаване периодът между времето на издаване
на предупреждението и реалното време на настъпване на събитието.
2. Разпространението се представя чрез предаване на предупредителното
съобщение от специалистите, които предвиждат настъпването на екстремно
събитие до обитателите на района, който се предполага, че ще бъде засегнат –
включва се посредническа среда, която включва различни методи за комуникация.
3. Отговорът: двата предишни етапа имат за цел да активират този модул.
Подсистемите на реакцията се влияят от прякото производство на съответното
събитие и механизмите за обратна връзка, за да се подобрят системите за
предупреждение; естеството на отговора се влияе от вида на предупредителното
съобщение и от областта на определящите фактори.
Мотивацията за разработване на система /ел.платформа/ за
управление на риска от бедствия и публично разпространение на информация
би имала ДВОЙНА подкрепа:
1. Подпомагане на факторите за вземане на решения от публичната
администрация на ръководителите на публичните институции, които вземат
решения в случай на извънредни ситуации, чрез сложна система в областта на
извънредните ситуации, която позволява да се вземат информирани решения,
базирани на принципи, произтичащи от историята на природните бедствия,
настъпили в района/административна територия;
2. Наличие на система за обществено разпространение на информация
сред населението и на система за ранно предупреждение на властите при природни
бедствия (наводнения, снеговалежи, големи пожари, продължителна суша,
свлачища, силно замърсяване на въздуха, водата и почвата и други природни
бедствия).
Важен принос за реализирането на тази сложна система е интегрирането на
подсистемите със записа на компонентните модули и взаимодействието между
тях.
В тази връзка трябва да обърнем внимание и на разработването на
стимулационна и контролна система за оценка на риска от пожари,
възникване на природни и предизвикани от човека бедствия (наводнения,
снеговалеж, виелици, авария в АЕЦ и трансграничен пренос на радиоактивни и
отровни вещества и др.) и техните последици:
 разработване на система за ранно предупреждение при опасност от
възникване на природни бедствия;
 разработване на система в интернет технологиите, насочена към
управление на информацията за развитието на разрушителните
фактори;
 разработване на експертна система за управление на риска;
 разработване на пилотни системи за управление и публично
разпространение на информация за безопасността на населението.
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ГЛАВА 7. АКТУАЛИЗИРАНЕ
Разработеният План за действие при кризизни ситуации от природен и
технологичен характер може да се дефинира като комплексна динамична система,
която се е формирала, формира се и ще се формира и в бъдеще, от една страна,
на основата на развитието на превенция и управление на риска от природните и
предизвиканите от човека бедствия, а от друга - в съответствие с намеренията и
желанията на обществото, изразени чрез регионалното планиране и регионалната
политика, формулирани при определена нормативна рамка и конкретизирани чрез
разработени и приложени модели за развитие на община Добричка и окръг Кълъраш
в трансграничен регион Румъния-България. Динамиката на тези процеси изисква
разработване на гъвкав и адаптивен стратегически документ, който коректно да
отразява промените във факторите и условията за развитие. Този документ трябва
да задава необходимите параметри, коригиращи посоката за повишаване
капацитета на органите на местната изпълнителна власт и администрациите им, да
изготвят и привеждат в изпълнение качествени Програми и планове за намаляване
на риска от бедствия и аварийни планове /Планове за защита при бедствия/.
Неразделна част от стратегическото планиране е оценката на изпълнението и
последващата актуализация, при необходимост.
За постигане на по-голяма гъвкавост на документа и актуализация
вследствие на настъпили промени и/или междинни оценки на изпълнението е
разработена настоящата методика.
Методологията има за цел да предостави в достъпен и синтезиран вид
основните изисквания при актуализацията на Плана за действие при кризизни
ситуации, както и практически насоки в пет основни групи:
 Обобщение на ключовите елементи за успешната актуализация на
Плана;
 Ефективна организация на работата по актуализацията;
 Актуализация на ситуационния анализ;
 Актуализация на стратегическата част на документа;
 Система за наблюдение и индикатори.
Основните фактори, налагащи актуализация на План за действие при
кризизни ситуации, са:
 Промени на икономическите и социалните условия в трансграничен
регион Румъния-България;
 Актуализация на стратегически документи на национално, регионално и
европейско равнище;
 Промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;
 Промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението
на Плана;
 Изводи, резултати и препоръки от междинни оценки.
Планът за действие при кризизни ситуации е разработен за периода 2020-2023
г., a неговото изпълнение ще се провежда в условията на динамично променящи се
фактори и предпоставки, с оглед на реализирането на дългосрочните и
краткосрочни цели на местно, регионално и европейско ниво.
Преразглеждането и актуализацията на План за действие при кризизни
ситуации се прави с цел да се изясни, дали настъпилите изменения в средата
затрудняват или правят невъзможно реализирането и постигането на
формулираните цели.
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Актуализацията на План за действие при кризи следва да се основава на
следните основни принципи:
 Реалистичност - в него трябва да са формулирани реалистични цели,
което означава, че те трябва да бъдат съобразени не само с наличния потенциал за
действие, но и с фактори като институционална среда, тенденции в развитието на
системата за превенция и управление на природните рискове, ниво на подготовка
на кадрите в сектор национална сигурност, финансова обезпеченост и редица
други, които могат да изиграят ролята на задържащи фактори за ефективно им
реализиране;
 Устойчивост - в Плана не бива да се съдържат задачи, мероприятия и
конкретни дейности, чието решаване има изолиран, оперативен и кампаниен
характер, с краткосрочен и бързо „затихващ“ във времето ефект върху
изпълнението на формулираните цели;
 Приемственост - актуализацията на План за действие при кризи не бива
да започва „от нулата“ - трябва да се осигури приемственост с действащия
стратегически документ, с общинските/окръжните планове, секторните стратегии
и програми на национално и европейско ниво;
 Партньорство - План за действие при кризи трябва да бъде резултат от
съвместните усилия на редица заинтересовани страни (представители на
държавните, регионалните, общинските/окръжни власти, на бизнеса, на научните
и образователни институции и на неправителствения сектор на трансгранично
ниво).
Важен елемент от актуализацията на стратегическата част е оценка на
очакванията от изпълнението на документа. За целта е нужно да се оцени и да се
намери баланс между ценностите и очакванията на заинтересованите страни.
Оценката ще дефинира изходните позиции при актуализацията на визията и ще се
зададе необходимата яснота за политическите измерения на бъдещия актуализиран
стратегически документ.
Следваща
стъпка
е
преформулирането
(актуализирането)
на
стратегическата част на План за действие при кризи.
Основните принципи, върху които трябва да се основава стратегическата
рамка на План за действие при кризи, са:
 Партньорство между институции, заинтересовани лица и структури на
гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите
намерения на трансгранично ниво;
 Координация вътре и между управленските звена на всички равнища,
носещи отговорността за постигане на очакваното състояние на областта
към хоризонта на планирането на трансгранично ниво;
 Концентрация на усилията, човешките и финансовите ресурси за
осъществяване на набелязаните в Плана цели;
 Тясно обвързване и интегритет на действията, заложени в различните
програми и стратегически документи на национално и европейско ниво
за постигане на комплексен социално-икономически ефект на
трансгранично ниво;
 Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения
към променящите се условия на средата, в която се реализира Плана;
Стратегическите цели на документа конкретизират визията за развитие към
хоризонта на действие на стратегическия документ.
Те следва да са:
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 съобразени с обстоятелството, че План за действие при кризи е
дефиниран като стратегически документ със срочен хоризонт на действие. Това
предполага по-голяма конкретност и по-ясна пространствена обусловеност.
Стратегическите цели се формулират, от една страна, в съответствие с наличния
потенциал за развитие на системата за превенция и управление на риска при
природни бедствия, очакванията на заинтересованите страни, а от друга - с
необходимостта да отразява приоритетно основните, първостепенни потребности в
системата за защита от бедствия на трансгранично ниво ;
 съвместими с целите и приоритетите за развитие на системата за
превенция и управление на природните рискове в националните, регионалните и
европейски стратегически документи;
 съобразени с нуждата от прилагането на интегрален подход при
решаването на общите проблеми в развитието и налагането на единен подход в
планирането и управлението на природните рискове на трансгранично ниво;
 съобразени с изискването за повишаване на ефективността на ползване
на инструментите за планиране и управление на превенцията и управлението на
природните рискове, и най-вече на тези средства, постъпващи от държавния
бюджет и европейските структурни и инвестиционни фондове на трансгранично
ниво;
 да са ясно формулирани, за да се знае какво се очаква да се постигне с
развитието на системата за превенция и управление на природните рискове и какъв
ще бъде ефектът от постигането му, т.е. с какво реализирането на стратегическите
цели ще допринесе не само за сигурността и защитата, но и за развитието на
трансграничен регион Румъния-България; следва да имат конкретна обосновка и
ясни, измерими критерии за изпълнение;
 приоритетите се определят на базата на обстойния анализ (в т.ч. SWOT
анализ) за постигане на съответните цели;
 необходимо е целите да са канализирани в определени приоритетни
направления и конкретизирани в съответни мерки с ясен обхват и очаквани
резултати;
 специфичните цели детайлизират какво искаме да постигнем в
отделните приоритетни области;
Характерна особеност на събирането на данни за изпълнение на целите на
Плана за действие при кризи в трансграничен регион Румъния-България по
отношение развитието на системата за превенция и управление на природните
рискове са:
 липсата на официални статистически данни на национално и европейско
ниво;
 малък обем на извадки от изследвания на системата за превенция и
управление на природните рискове, които не са представителни за региона.
Преди създаването на система от индикатори, трябва да се създаде пълен
набор от критерии за оценка на надеждността на изходната информация и на самите
индикатори. Индикаторите трябва да отговаря на следните критерии:
 Обоснованост (целесъобразност) - да съответстват на общите
приоритети и цели на устойчивото развитие;
 Информационна обезпеченост - да е наличен постоянен източник на
информация за всеки от тях;
 Възможност за представяне в количествено изражение (възможност за
поставяне на стойностни цели, и там, където е възможно, за установяване на
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базисно положение);
 Простота (разбираемост) - да са лесни за формулиране и разбиране;
 Информативност (аналитичност) на индикаторите - те трябва да носят
достатъчно информация за извеждане на съответните изводи и вземане на
решения;
 Да са комплексни, т.е. да подлежат на йерархично обвързване с
индикаторите на по-високо и на по-ниско ниво. Основните индикатори да
съответстват на комплексните.
Общата оценка на необходимите ресурси за реализация на актуализирания
документ не трябва да се разглежда като финансов план или индикативна
финансова таблица, а като обща експертна оценка от гледна точка предимно на
необходимите финансови ресурси.
Финансовите средства следва да бъдат оценени в следните направления:
 Национални фондове;
 Европейски фондове;
 Други донорски програми;
 Национално финансиране (местен и централен бюджет);
 Частно финансиране;
 Публично-частно финансиране.
Експертната оценка на финансовите ресурси трябва да се изведе от
приоритетите на Плана и да бъде представена в абсолютни цифри и относителни
дялове. При анализа и оценката на необходимите финансови средства, трябва да се
вземат под внимание ограниченията при финансирането по различните програми от
Европейските структурни и инвестиционни фондове. Съществен елемент при
оценяването на необходимите финансови средства трябва да бъде съобразено
както със степента на готовност за усвояването на тези средства през съответните
години от оставащия период, така и с вероятността тези финансови средства да
бъдат реално получени за съответния приоритет/дейност в съответната година.
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ГЛАВА 8. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Заповед № 33 на кмета на община Добричка за създаването на Общинския
щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия от 14.01.2020 година;
2. Заповед № 104 на кмета на община Добричка за създаването на Общинския
съвет за намаляване на риска от бедствия от 03.02.2020 година;
3. Заповед № 195 на кмета на община Добричка за определяне на
отговорниците по населени места за работа при тежни зимни условия и при
бедствия от бедствия от 04.03.2020 година;
4. Схема за оповестяване на ръководните органи, силите и населението в
община Добричка;
5. Списък на членовете включени в групата за оповестяване на община
Добричка;
6. Списък на медицинските пунктове в община Добричка и обслужващите
лекари;
7. Списък на автомобилите собственост на община Добричка;
8. Разчет за необходимите основни хранителни и нехранителни продукти за
изхранване на един човек при бедствие;
9. Основни правила, които могат да помогнат на гражданите в случай на
сеизмичен трус;
10. Списък на инженерната и специална техника за действие при СНАВР в
община Добричка;
11. Списък на общинските пътища и съоръженията по тях в община Добричка;
12. Схема на водоснабдителната система в община Добричка;
13. Таблица за площа на населените места и броя на населението в община
Добричка;
14. Таблица за язовирите, собственост на община Добричка;
15. Сведение за сградите с масово пребиваване на хора в община Добричка;
16. Списък на бензиностанциите и газостанциите в община Добричка;
17. Списък на наличните кладенци на територията на община Добричка;
18. Сгради за обществено настаняване за останало без подслон население
вследствие на земетресение;
19. Карта /схема/ на общината;
20. Правила за поведение при природни и предизвикани от човека бедствия;
21. Йодни таблетки, инструкция за употреба;
22. Справка за разпределение на видовете имущество - по кметства, склад с.
Добрево;
23. Разчет за укриване на живущото население по населени места в община
Добричка;
24. Справка за за разпределение на видовете имущество - по кметства, склад
с. Смолница;
25. Дозови критерии за вземане на решение за защита на населението;
26. Списък на необходимите мероприятия за намаляване на облъчването и
вредните последствия за здравето на населението и поколенията при повишение на
радиационния фон;
27. Мерки за защита при трансгранично замърсяване от авария в АЕЦ „Черна
Вода“ Р Румъния;
28. Общи правила за безопасност при радиационна авария;
29. Критерии и схема за установяване на периметър на безопасност около
зоната на авария с радиоактивен източник или материал;
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30. Международна скала за оценка на ядрени събития (INES) дефинира
значимостта на дадено аварийно събитие в АЕЦ от гледна точка на радиационните
последствия за персонала, околната среда и населението. Събитията, които имат
пряко влияние върху безопасността се наричат аварии и са класирани като нива от
3 до 7;
31. Кратка структура на тритий;
32. Регистър на риска;
33. Регистър на ресурсите.
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