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ВЪВЕДЕНИЕ:
Общата стратегия за борба с природните бедствия в трансграничния регион
/Стратегията/ между партньорите по проекта – общините Мездра (България)
и Жандармерийския инспекторат в окръг Мехединци, определя мисията,
визията, целите и приоритетите за по-ефективното управление на риска от
природните бедствия и защитата на населението, материалните и културни
ценности на територията на трансграничните регион Враца и окръг Долж. Тя
представлява

основополагащ

документ,

за

съвместно

и

координирано

предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и
аварии.
МИСИЯ
Мисията на документа е да спомогне за създаването на механизъм за
предпазването от нови намаляването на съществуващите рискове от природни
бедствия и засилване на устойчивостта чрез успешно управление на различните
типове рискове.
ВИЗИЯ
Намаляването на рисковете от бедствия е от решаващо значение за
устойчивото развитие, а също така е незаменим подход за намаляване на
хуманитарната тежест. Страните от целия свят са попадали в цикъл, който
включва бедствие - реакция – възстановяване на щетите – повторение на
действията. По този начин разходите, свързани с този модел на действие се
повишават непрекъснато. Инвестирането в ограничаването на рисковете и
изграждането на устойчивост, не просто спасява животи и поминък на хората,
но има и голяма финансова полза.
На основата на все по-доброто сътрудничеството между органите на
регионалната и местната власт и техните администрации, в трансграничния
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регион Враца - Мехединци, да бъде създаден механизъм за постоянна готовност,
който да се реализира в модерна комуникационно информационна среда и
инфраструктура, и да включва съвременни специална техника и оборудване,
както и съвместни оперативни процедури. Той ще има за цел по-добра
организация на взаимодействието и координацията при управлението на риска
от природни бедствия в целевия регион, като повиши безопасността и
качеството на живот на гражданите и устойчивото развитие.
ЦЕЛИ НА ДОКУМЕНТА
Стратегията ще има следните цели, които ще бъдат поставени при
изработването на документа са:
• Да се повиши капацитета на органите за управление и администрацията
на местно и регионално ниво за организиране и координиране на превантивната
дейност, за предварително и обмислено управление на действията и
взаимодействията по време на бедствия, както и при възстановяване на щетите,
нанесени от тях.
• Да се въведат съвместни практики за оценка на риска на местно ниво и
трансгранично ниво и 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.
• Създаване на механизъм на съгласуваност при провеждане на политиките
за устойчиво развитие, адаптиране към промените в климата и намаляване на
риска от бедствия.
• Постигане

на

устойчивост

на

организацията,

координацията

и

взаимодействието на органите за управление, силите и средствата при бедствия
в трансграничния регион.
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Глава 1: Преглед на стратегическите документи,
свързани с борбата с природните бедствия на
наднационално, национално, регионално и на общинско
ниво.
С оглед на продължаващото глобално затопляне, адаптирането към
климатичните промени и намаляването на риска от бедствия са признати за
приоритет в световен мащаб.
Примери за това са няколкото съществуващи глобални рамки като
Парижкото споразумение и Сендайската рамка за намаляване на риска от
бедствия, както различни европейски действия като Стратегията на ЕС за
адаптиране към изменението на климата.
В Парижкото споразумение за климата, постигнато през декември 2015 г.,
195 държави обединиха усилията си, за да създадат най-стабилното глобално и
правно обвързващо споразумение за климата, което има за цел да засили
глобалния отговор на заплахата от изменението на климата (UNFCCC, 2015).
Парижкото климатично споразумение повишава приспособяването до същото
ниво и значение като смекчаването и установява рамката за ограничаване на
глобалното

затопляне

далеч

под

2°C

и

преследване

на

1,5°C,

като

същевременно подобрява адаптивния капацитет, засилва устойчивостта и
намалява уязвимостта.
Рамката на Сендай за намаляване на риска при бедствия 2015-2030 г., като
водещ документ на ООН в тази сфера, беше приета на третата Световната
конференция на ООН в Сендай, Япония, на 18 март 2015 г. Тя е резултат от
консултации между заинтересованите страни, започнати през март 2012 г. и
междуправителствени преговори от юли 2014 г. до март 2015 г. и е подкрепена
от Службата на ООН за намаляване на риска при бедствия в искане на Общото
събрание на ООН.
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Глобалната рамка за оценка на риска (GRAF) или Сендайската рамка, която
беше стартирана по време на Глобалната платформа за намаляване на риска при
бедствия, ще се превърне в рамка, мрежа и ресурс, в който лицата, вземащи
решения могат да намерят информация, свързана със системен анализ на риска
и възникващи тенденции, които им позволяват да направят интелигентни
решения по отношение на риска. GRAF предизвиква лицата, вземащи решения,
включително правителствата и инвеститорите, както и научната общност, да
мислят и да действат по различен начин относно риска, като влагат по-сложно
разбиране на риска в началото на всяка инвестиция. Резултатите от GRAF ще
доведат до по-добри стратегически документи, свързани с риска - стратегии,
планове, политики и инвестиции, като по този начин ще се постигнат по-добри
и по-устойчиви резултати и въздействие.
Сендайската рамка също така изразява следното: необходимостта от подобро разбиране на рискa от бедствия във всички негови измерения на
проявление, уязвимост и опасни характеристики; на укрепване на управлението
на риска от бедствия, включително чрез национални платформи; отчетност за
управление на риска от бедствия; готовност да „изгради обратно по-добре“;
признаване на заинтересованите страни и техните роли; мобилизиране на
чувствителни към риска инвестиции, за да се избегне създаването на нов риск;
устойчивост на здравната инфраструктура, културното наследство и работните
места; укрепване на международно сътрудничество и глобално партньорство и
донорски политики, информирани за риска и програми, включително финансова
подкрепа и заеми от международни финансови институции.
Основните цели , които са поставени в документа са:
• Значително намаляване на смъртността от бедствия в световен мащаб до
2030 г., с цел да се намали средната стойност на 100 000 човека глобална
смъртност през десетилетието 2020-2030 в сравнение с периода 2005–2015 г.

Проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”,
ROBG 416
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната
позиция на Европейския съюз

7

• Значително намаляване на броя на засегнатите от бедствия хора в
световен мащаб до 2030 г., с цел да се намали средната стойност на 100 000
човека за десетилетието 2020–2030 г. в сравнение с периода 2005–2015 г.
• Намаляване на преките икономически загуби във връзка с бедствия
спрямо глобалния брутен вътрешен продукт (БВП) до 2030 г.
• Значително намаляване на щетите от бедствия върху критичната
инфраструктура и водещи до прекъсване на основните услуги, като здравни и
образователни заведения, включително чрез развиване на тяхната устойчивост
до 2030г.
• Значително увеличаване на броя на страните, разработили национални
и местни стратегии за намаляване на риска от бедствия до 2020 г.
• Значително засилване на международното сътрудничество спрямо
развиващите се страни чрез адекватна и устойчива подкрепа за допълване на
техните национални действия за изпълнение на настоящата Рамка до 2030г.
• Значително увеличаване на наличността и достъпа до системи за ранно
предупреждение от множество рискове до 2030г.
В Глобалната рамка за оценка на риска (GRAF) на ООН са залегнали и
следните водещи принципи, в които в обърнато специално внимание на
необходимостта от засилване на ролите при контрола и управлението на
рисковете на местните и регионалните власти в отделните страни:
• Всяка държава носи основната отговорност за предотвратяване и
намаляване

на

риска

от

бедствия,

включително

чрез

международно,

регионално, надрегионално, трансгранично и двустранно сътрудничество.
Намаляването на риска от бедствия е обща загриженост за всички държави и
степента, в която развиващите се страни са в състояние ефективно да засилят
и прилагат национални политики и мерки за намаляване на риска от бедствия в
контекста на техните съответни обстоятелства и възможности могат да бъдат
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допълнително подобрени чрез осигуряване на устойчиво международно
сътрудничество.
• Намаляването на риска при бедствия изисква отговорностите да бъдат
разпределени от централните правителства и съответните национални органи,
сектори и заинтересовани страни, според случая на техните национални
обстоятелства и системи на управление.
• Управлението на риска от бедствия е насочено към защита на хората и
тяхното имущество, здраве, поминък и ценности, както и културни и екологични
активи, включително насърчаване и защита на всички права на човека,
включително правото на развитие.
• Намаляването

на

риска

от

бедствия

изисква

ангажираност

и

партньорство на цялото общество. То също изисква овластяване и приобщаващо,
достъпно и недискриминационно участие, обръщайки специално внимание на
хората, несъразмерно засегнати от бедствия, особено в най-бедните части на
света. В този контекст специално трябва да се обърне внимание на
подобряването на организирания доброволен труд на гражданите.
• Намаляването и управлението на риска при бедствия зависи от
механизмите за координация в и между различните сектори, и със съответните
заинтересовани страни на всички нива, и това изисква пълно ангажиране на
всички държавни институции от изпълнителната и законодателната власт на
национално и местно ниво и ясно формулиране на отговорностите между
публичните и частните заинтересовани страни, включително бизнес и
академични среди, за да се гарантира взаимна работа, партньорство и
допълване по роли и отчетност;
• Докато позволяващата,

ръководната

и координиращата

роля на

националните и федералните държавни правителства остават съществени,
необходимо е да се овластяват местните власти и местните общности за
намаляване на риска от бедствия, включително чрез ресурси, стимули и вземане
на решения отговорности, според случая;
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• Намаляването

на

риска

от

бедствия

изисква

използването

на

многорисков подход и включващо информирано вземане на решения въз основа
на открит обмен и разпространение на дезагрегирани данни, включително по
пол, възраст и увреждане, както и на достъпна, актуална, разбираема, научно
обоснована, нечувствителна информация за риска, допълнена от традиционните
знания.
• Разработването, укрепването и прилагане на съответните политики,
планове, практики и механизми трябва да се стремят към съгласуваност, ако е
възможно, по отношение на устойчивото развитие и растеж, продоволствената
сигурност, здравето и безопасността, изменението на климата, околната среда
и управлението и намаляването на риска от бедствия. Намаляването на риска от
бедствия е от съществено значение за постигане на устойчиво развитие.
• Докато двигателите на рисковете от бедствия могат да бъдат местни,
национални, регионални или глобални по обхват, то и рисковете от бедствия
имат локални и специфични характеристики, които трябва да бъдат разбрани за
определянето на мерките за намаляване на риска от бедствия;
• Адресиране на основните фактори за риска от бедствия чрез
информирана за риска от бедствия общественост е много по-икономически
ефективно от разчитането основното на възстановяване след бедствията и
допринася за устойчивото развитие.
• Във фазата на възстановяване и рехабилитация след бедствието е
изключително важно да се предотврати създаването и да се намали риска от
бедствия чрез „Изграждане на по-добри резултати“ и увеличаване на
общественото образование и осъзнаването на риска от бедствия.
• Ефективното и съдържателно глобално партньорство и по-нататъшното
укрепване на международното сътрудничество, са от съществено значение за
ефективното управление на риска от бедствия.
• Развиващите се страни, по-специално най-слабо развитите страни,
малките островни държави, развиващи се страни без излаз на море и в Африка,
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както и други страни със средни доходи, изправени пред специфични
предизвикателства при бедствия, се нуждаят от адекватно, устойчиво и
навременно предоставяне на подкрепа, включително чрез финанси, трансфер
на технологии и изграждане на капацитет от развити страни и партньори,
съобразени с техните нужди и приоритети.
В Европейския съюз също са налични редица документи, отнасящи се до
рисковете от природни бедствия и промените в климата.
След 2020 г. основен такъв документ е Европейски зелен пакт,
предназначен за Европейския съюз (ЕС) и неговите граждани. В него се
подновява ангажиментът на Комисията за справяне с предизвикателствата,
свързани с климата и околната среда — определящата задача на настоящото
поколение.
Пактът също така има за цел опазването, съхранението и увеличаването на
природния капитал на ЕС, както и защитата на здравето и благосъстоянието на
гражданите

от

свързани

с

околната

среда

рискове

и

въздействия.

Същевременно този преход трябва да бъде справедлив и приобщаващ. Той
трябва да поставя хората на първо място и да обръща внимание на регионите,
предприятията и работниците, които ще се изправят пред най-големите
предизвикателства. Тъй като преходът ще доведе до съществена промяна,
активното участие и доверието на обществеността в него са от първостепенно
значение, за да бъдат политиките работещи и приети. Необходим е нов пакт за
обединяването на гражданите в цялото им многообразие, като националните,
регионалните, местните органи, гражданското общество и промишлеността
работят в тясно сътрудничество с институциите и консултативните органи на ЕС.
Европейската комисия обръща и специално внимание на механизма за
гражданска защита. Механизмът за гражданска защита на Съюза е създаден
през 2001 г., за да може ЕС да реагира по-добре при природни и причинени от
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човека бедствия, като горски пожари, наводнения, замърсяване на моретата,
земетресения, урагани и промишлени аварии. Механизмът разчита на
доброволна система за взаимопомощ и на предварително заделен капацитет,
предоставен от държавите членки. Ролята на ЕС е да координира и допълва
действията на национално равнище за предотвратяване, подготовка и реакция
при бедствия. Горските пожари през 2017 г. и 2018 г. обаче показаха
ограниченията на доброволния подход, когато е нужна реакция при сложни и
повтарящи се бедствия.
За да може да защитава по-ефективно своите граждани, не на последно
място в случай на терористично нападение или химически, биологичен,
радиологичен или ядрен инцидент, ЕС реши да укрепи капацитета си за реакция
като създаде общ европейски резерв от ресурси rescEU. Той ще се използва като
крайна мярка, когато се изразходват националните доброволни възможности.
Този резерв ще се състои от обучен медицински персонал, полеви болници,
противопожарни самолети, водни помпи и екипи за издирване и спасяване в
градски условия. Капацитетът на rescEU ще се управлява от държавите членки
и ще се съфинансира от ЕС.
Общата цел на механизма за гражданска защита на ЕС е да засили
сътрудничеството между държавите-членки на ЕС, 6 държави-участнички и
Обединеното кралство през преходния период в областта на гражданската
защита

с

оглед

подобряване

на

предотвратяването,

подготвеността

и

реагирането при бедствия. Когато мащабът на извънредна ситуация надвиши
възможностите за реакция на дадена държава, тя може да поиска помощ чрез
Механизма. Чрез механизма Европейската комисия играе ключова роля за
координиране на реакцията при бедствия в Европа и извън нея и допринася за
най-малко 75% от транспортните и / или оперативните разходи за разполагане.
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Модернизираният механизъм за гражданска защита на Съюза цели също
така да подобри превенцията и готовността за справяне с рисковете, като
помогне на държавите членки да усъвършенстват управлението на риска от
бедствия. Мрежа за знания в областта на гражданската защита на ЕС ще засили
сътрудничеството

в

областта

на

обучението,

научните

изследвания

и

иновациите, както и обмена на най-добри практики.
През 2019 г. ЕС засили всички компоненти на управлението на риска от
бедствия, за да защити по-добре гражданите от бедствия. Обновеният
механизъм за гражданска защита на ЕС създаде нов европейски резерв с
допълнителен капацитет („резерв rescEU“), който включва противопожарни
самолети и вертолети, медицински евакуационен капацитет и медицински екип,
обучен за създаване на полева болница. Чрез укрепения механизъм ЕС ще бъде
по-добре подготвен и ще реагира на всички видове извънредни ситуации, като
например химични, биологични, радиологични и ядрени извънредни ситуации,
както и чрез общи запаси от лекарства.
В Стратегията на ЕС за Дунавския регион един от основните
идентифицирани проблеми, с който трябва да се справят страните-членки е
продължителното

излагане

на

климатичните

промени

и

застрашеното

биоразнообразие.
Дунавският регион е белязан от голямото природно, културно (както
материално, така и нематериално) разнообразие и етническо наследство.
Въпреки това, особено с оглед на прогресиращите промени в климата и
глобалното затопляне, потенциалите за използване на земята и териториалното
развитие ще бъдат предизвикани в дългосрочен план (например налично
водоснабдяване, природни опасности, търсене на енергия, селскостопанска
продукция, горско стопанство, туристически потенциал). По-специално липсата
на финансиране за инфраструктура води до силно въздействие върху водните
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системи

и

околната

среда,

включително

директни

заплахи

за

биоразнообразието, причинени от изхвърляне на необработени отпадни води,
торове, изтичане на почвата и хидроморфологични промени. Деградацията на
почвите и загубите в района, вместо подходящо управление на обработваемата
земя, инфраструктура и резултати от селскостопански политики, но също и
поради неконтролирани феномени на разпръскване на градовете и запечатване
на почвата, представляват други фактори, които трябва да се вземат предвид
при оценката на общите за дунавския регион предизвикателства.
Като важен документ на наднационално ниво, свързан с превенцията на
рисковете и директно насочен към целевия регион на настоящата Стратегия е
Споразумението между правителството на Република България и правителството
на Румъния за сътрудничество в областта на гражданската защита в мирно
време, подписано през 1996г.

Описание на институционалната и нормативната база в България
Законът за защита при бедствия (ЗЗБ) е основния нормативен акт в
България, който урежда обществените отношения, свързани с осигуряването на
защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и
имуществото при бедствия.
В него е дадено следното определение „Бедствие е значително

нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от
природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни
последици за живота или здравето на населението, имуществото,
икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и
преодоляването, на което надхвърля капацитета на системата за
обслужване на обичайните дейности по защита на обществото“.
Специално внимание в ЗЗБ е обърнато на превантивната дейност, която
следва да се извършва с цел намаляване на риска от бедствия и включва:
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•

анализ и оценка на рисковете от бедствия;

•

картографиране на рисковете от бедствия;

•

планиране намаляването на риска от бедствия;

•

разработване и изпълнение на програми и проекти за намаляване на риска
от бедствия;

•

категоризиране на населените места в зависимост от броя на потенциално
засегнатото население;

•

установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на
риска за тях;

•

мерки за защита на критичните инфраструктури;

•

планиране на защитата при бедствия;

•

определяне на норми за устройственото планиране на територията,
проектирането, изпълнението и поддържането на строежите във връзка с
намаляване на риска от бедствия;

•

изграждане

и

поддържане

на

системи

за

наблюдение,

ранно

предупреждение и оповестяване;
•

осигуряване на места и условия за временно настаняване на пострадали
(засегнати) при бедствия;

•

осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита;

•

обучение и практическа подготовка на централните и териториалните
органи на изпълнителната власт, силите за реагиране, доброволните
формирования и населението.
Част от превенция е и планирането на намаляването на риска от бедствия,

което се извършва на национално, областно и общинско ниво. То включва
разработването и актуализацията на:
•

национална стратегия за намаляване на риска от бедствия;

•

национална програма за намаляване на риска от бедствия;
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•

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

•

областни програми за намаляване на риска от бедствия;

•

общински програми за намаляване на риска от бедствия.

В Закона е заложено изискването защитата при бедствия да се извършва на
национално,

областно

и

общинско

ниво.

Следователно

областните

администрации и общините имат значителна роля в процеса на предпазване на
населението в случаи на бедствия и кризисни ситуации. По тази причина и
функциите на областните администрации в трансграничния регион Враца –
Мехединци е от голямо значение за управлението на трансграничните рискове.
Съгласно закона са заложени функции на областният управител, областният щаб
за изпълнение на областния план за защита при бедствия и областният съвет за
намаляване на риска от бедствия и те са:
Областният управител:
•

организира и ръководи защитата при бедствия в областта;

•

организира и отговаря за обучението на областната администрация
за начините на поведение и действие при въвеждане на областния
план за защита при бедствия;

•

координира и контролира подготовката за бедствия, извършвана от
областната

администрация,

териториалните

звена

на

министерствата и ведомствата, юридическите и физическите лица в
областта;
•

организира и контролира изпълнението на превантивни мерки за
недопускането или намаляването на последиците от бедствия;

•

предоставя данни за изготвянето на Националната програма за
намаляване на риска от бедствия и Националния план за защитата
при бедствия;
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•

създава организация за ранно предупреждение за бедствия;

•

създава със заповед областен щаб за изпълнение на областния план
за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с
общинските щабове;

•

координира и контролира разработването и изпълнението на
областната програма за намаляване на риска от бедствия;

•

координира и контролира разработването и изпълнението на
областния план за защита при бедствия;

•

със заповед определя ръководител на операциите.

•

При изпълнение на тези свои задължения на територията на областта
областният управител:

•

може да обяви бедствено положение на територията на областта или
на част от нея;

•

организира, координира и контролира процеса на подпомагане и
възстановяване при бедствия.

Областният щаб извършва следните основни дейности:
•

анализ и оценка на обстановката при бедствие;

•

предлага на областния управител за одобрение решения относно
необходимия обем и ресурсно осигуряване на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване,
ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за
подпомагането на засегнатото население;

•

осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за
овладяване на бедствието;

•

информира чрез медиите населението за развитието на бедствието,
за предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и
за необходимите предпазни мерки и действия;
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•

докладва на областния управител за хода на провежданите защитни
мероприятия.

За подпомагане изпълнението на горепосочените дейности в ЗЗБ е
предвидено създаването и функционирането на областен съвет за намаляване
на риска от бедствия. Членове на съвета са: кметовете на общини или
оправомощени техни представители, по един представител на общинския съвет
от всяка община на територията на областта, директорът на регионална
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", директорът на
областната дирекция на МВР, командирът на военното формирование на
територията на областта, директорът на териториалната дирекция на Държавна
агенция "Национална сигурност", директорът на центъра за спешна медицинска
помощ,

ръководителите

на

териториалните

звена

на

централната

администрация на изпълнителната власт, юридически лица, включително
юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към
намаляването на риска от бедствия. Областният съвет се председателства от
областния управител и се представлява от него, като поименният му състав се
определя с негова заповед. Областният съвет за намаляване на риска от
бедствия има изключително важни функции относно изпълнението на
политиките по превенция на местно ниво, както и във връзка с координацията и
контрола на работата на общинските администрации:
•

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

•

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

•

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

•

съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия;

•

съгласува общинските планове за защита при бедствия;
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•

прави преглед и изготвя годишен доклад до съвета за състоянието
на защитата при бедствия на територията на областта.

На общините законодателят е предписал и редица от превантивни мерки и
дейности, с цел намаляване на риска от бедствия като:
•

анализ и оценка на рисковете от бедствия;

•

картографиране на рисковете от бедствия;

•

планиране намаляването на риска от бедствия;

•

разработване и изпълнение на програми и проекти за намаляване на
риска от бедствия;

•

категоризиране на населените места в зависимост от броя на
потенциално засегнатото население;

•

установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка
на риска за тях;

•

мерки за защита на критичните инфраструктури;

•

планиране на защитата при бедствия;

•

определяне на норми за устройственото планиране на територията,
проектирането, изпълнението и поддържането на строежите във
връзка с намаляване на риска от бедствия;

•

изграждане и поддържане на системи за наблюдение, ранно
предупреждение и оповестяване;

•

осигуряване на места и условия за временно настаняване на
пострадали (засегнати) при бедствия;

•

осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита;

•

обучение

и

териториалните

практическа

подготовка

на

централните

органи на изпълнителната власт,

силите

и
за

реагиране, доброволните формирования и населението.
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В закона са заложени и редица функции и отговорности персонално на
кмета на общината като представител и ръководител на местната власт по
време на реално бедствие и/или кризисна ситуация:
•

организира и ръководи защитата при бедствия на територията на
общината;

•

организира,

координира

и

провежда

превантивни

мерки

за

недопускането или намаляването на последиците от бедствия;
•

създава организация за ранно предупреждение за бедствия;

•

планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за
защита при бедствия;

•

създава със заповед общински щаб за изпълнение на общинския
план за защита при бедствия;

•

със заповед определя ръководител на операциите;

•

координира и контролира разработването и изпълнението на
общинската програма за намаляване на риска от бедствия;

•

координира и контролира разработването и изпълнението на
общинския план за защита при бедствия;

•

осигурява способностите за реагиране на общината;

•

организира и отговаря за обучението на общинската администрация
и населението на съответната община, за начините на поведение и
действие при бедствия и изпълнение на необходимите защитни
мерки;

•

предоставя данни за изготвянето на областната програма за
намаляване на риска от бедствия и на областния план за защита при
бедствия;

•

осигурява фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки, ако не
разполага с резервни жилища по чл. 45 от Закона за общинската
собственост.
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Също така в случай на бедствие кметът:
•

може да обяви бедствено положение на територията на общината;

•

може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на
помощ в съответствие с възможностите им;

•

може да включва в дейностите по защитата и създадените
доброволни формирования;

•

може да поиска обявяване на бедствено положение от областния
управител;

•

организира и координира временното извеждане и предоставя
неотложна помощ на пострадалите лица;

•

организира и координира предоставянето на възстановителна помощ
на населението при бедствия и оказва съдействие на органите на
Агенцията за социално подпомагане;

•

организира

и

контролира

извършването

на

неотложни

възстановителни работи при бедствия.
В ЗЗБ е отделено специално внимание и на Единната спасителна система,
модел за която освен на европейско ниво е предвиден и в национален мащаб.
Тези разпоредби са много важни тъй като обхващат дейностите по защитата на
населението в случай на опасност или възникване на бедствия, които се свеждат
до:
•

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;
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•

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, евакуация, укриване и предоставяне на
индивидуални средства за защита;

•

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.).
Гореизброените дейности се изпълняват от единната спасителна система,
която включва структури 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, включително доброволни
формирования по чл. 41;
➢ въоръжените сили.
Основни съставни части на единната спасителна система са Главна
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, областните
дирекции на МВР, Българския Червен кръст и центровете за спешна медицинска
помощ. Те осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при
възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия. Структурата на
основните съставни части на единната спасителна система се изгражда на
територията

на

териториалното

цялата
деление.

страна

в

съответствие

Въоръжените

сили

с

административно-

предоставят

помощ

при

провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи с
разрешение на министъра на отбраната въз основа на искане от съответния
държавен орган съгласно съответните плановете.
Важна част при контрола на рисковете, реакцията и преодоляването на
кризисни ситуации са доброволните формования. В ЗЗБ доброволецът е
дефиниран като лице, което участва в доброволно формирование за
предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от тях. Доброволец може да е всяко дееспособно
физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от
психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ
характер, освен ако е реабилитирано. Лице, навършило 16 години и
ненавършило 18 години, може да бъде обучавано за доброволец, без да
изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Отново
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важна функция имат кметовете на общините, които създават доброволните
формирования по решение на общинския съвет. Кметът е длъжен да:
•

сключи договор с доброволеца;

•

осигури обучение и екипировка на доброволеца;

•

застрахова доброволеца срещу злополука, настъпила при или по повод

изпълнение на договорните му задължения,;
•

подаде до директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и

защита на населението" - МВР заявление за вписване в регистъра по чл. 47, ал.
1 на доброволното формирование;
•

предложи сключването на договор на доброволеца, при условие че той

е завършил обучение и отговаря на изискванията на ЗЗБ.
•

Разходите по договорите на доброволците са за сметка на държавния

бюджет като делегирана от държавата дейност.
За времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях доброволецът се освобождава от работодателя или органа
по назначаването за изпълнение на граждански, обществени и други
задължения. Доброволците получават възнаграждение за сметка на държавния
бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет,
като това време се признава за служебен или трудов стаж. В Главна дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, се води регистър на
доброволните формирования.
Процесът на подпомагане и възстановяване също уредена в ЗЗБ. Той се
ръководи от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет, наричана по-нататък "комисията". Комисията се ръководи
от министъра на вътрешните работи или заместник-министър на вътрешните
работи. За членове на комисията се определят министри и ръководители на
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ведомства или техни заместници, които имат отношение към дейността на
комисията, както и представител на Националното сдружение на общините в
Република България. В заседанията на комисията участват с право на
съвещателен

глас

областни

управители.

Комисията

се

подпомага

административно от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на
населението" - МВР. Процесуалното представителство на комисията се
осъществява от юрисконсултите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и
защита на населението" - МВР.
Подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето
на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите (засегнатите) лица и
извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие.
Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кметовете
на общините и включва:
•

изхранване и временно настаняване на пострадалите (засегнатите)

лица и животни;
•

раздаване

на

облекло

и

битово

имущество

на

пострадалите

(засегнатите) лица;
•

предприемане на други необходими мерки.

Възстановителната

помощ се предоставя на физически лица при

необходимост от основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, ако
лицата отговарят на определени критерии, наличието на които се установява
въз основа на анкета, извършена от органите на Агенцията за социално
подпомагане. Възстановителната помощ се предоставя за:
•

частичното възстановяване и/или частичната замяна на

конструктивни елементи на строежа, както и за строително-монтажни
работи, с които първоначално изпълнени, но увредени конструкции и
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конструктивни елементи, се заменят с други видове или се извършват
нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им
годност, след издаване на разрешение за строеж;
•

премахване на строежи, за които е издадена заповед от

кмета на общината съгласно чл. 195, ал. 6 ЗУТ, които поради природно
явление с геоложки или хидрометеорологичен произход са станали
опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване,
застрашени са от самосрутване и не могат да се поправят или
заздравят.
•

Неотложните възстановителни работи след бедствие се

организират от органите на изпълнителната власт в съответствие с
функциите им, определени в този закон, в специални закони и в
подзаконови нормативни актове.
•

Временното настаняване по ал. 2, т. 1 се извършва в

резервните жилища по чл. 45 от Закона за общинската собственост, в
други имоти, във фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки,
предоставени

от

централните

и

териториалните

органи

на

изпълнителната власт, юридически и физически лица.

Областните управители упражняват контрол по изпълнението на решенията
на комисията на територията на областта.
Освен на общинско ниво процесът на планиране на намаляването на риска
от бедствия се извършва на национално, областно и общинско ниво.
На следващата графика е показана системата за реакция при бедствия в
България на национално, областно и общинско ниво.
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Фиг.№1: Система за реакция при бедствия в България

В разработената и приета от Министерски съвет Национална стратегия
за намаляване на риска от бедствия 2018 - 2030 г. се очертава съгласувана
рамка за адекватно намаляване на съществуващите рискове и недопускане
възникването на нови, повишаване на готовността и способностите за реагиране
и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на принципа „да
изградим отново, но по-добре“.
Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия се разработва
на основание на Закона за защита при бедствия и очертава 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
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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“.
В нея е дадено следното определение на процеса на управление на риска
от бедствия „Прилагане на политики и стратегии за намаляване на риска от
бедствия с цел недопускане създаването на нов риск, намаляване на
съществуващия и управление на остатъчния риск, което допринася за
засилване на устойчивостта и намаляването на загубите от бедствия“.
Визията на Националната стратегия е насочена към осигуряване на
устойчива и по-безопасна среда на живот за населението на Република
България. За осъществяването й е необходимо участието и активното
ангажиране

на

публичния

сектор,

частния

сектор,

научната

общност,

доброволните формирования, организациите с нестопанска цел и населението.
Стратегическите цели, които са заложени за постигане на очакванията от
изпълнението на Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия са
следните:
•

Постигане на устойчивост на обществото при бедствия;

•

Изграждане на капацитет за управление на риска от бедствия на всички

административни нива на управление;
•

Постигане на съгласуваност при провеждане на политиките за

устойчиво развитие, адаптиране към промените в климата и намаляване на
риска от бедствия;
•

Постигане на устойчивост на финансирането на защитата при бедствия.

В документа се налага извода, че е трудно да се очертаят точните
измерения на опасността от бедствия, в следствие от глобалните климатични
промени. Резултатите от досегашните изследвания на проблема са доста
несигурни, но показват, че глобалните промени ще доведат до значителни
изменения в климата и в хидроложкия режим на обширни територии от Европа,
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в т.ч. и в България. Рискът от засушаване, горещи вълни и наводнения, както и
от свързаните с тях бедствия е реален, и следва да се предприемат мерки за
ограничаване на въздействието на причиняващите ги фактори.
Дейностите за намаляване на риска от бедствия, следва да бъдат
ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени, да обхващат всички сектори и
опасности, и не на последно място наличната информация и начините за
справяне с тях да бъдат достъпни и разбираеми за хората.
Друг много важен документ, разработен в съответствие с изискванията на
ЗЗБ е Националният план за защита при бедствия. Основаната цел на
документа е извършването на анализи и оценки за риска от възникване на
бедствия на територията на Република България и набелязване на превантивни
мерки за намаляване на неблагоприятните последици в резултат от бедствията,
организиране

и

координиране

на

действията

за

предотвратяване

или

намаляване на последиците от бедствия.
Основните задачи на плана са:
•

анализиране

на

възможните

бедствия

и

прогнозиране

на

последиците от тях;
•

планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на
последиците от бедствията;

•

разпределение на задълженията и отговорностите между органите
на изпълнителната власт за изпълнение на планираните мерки;

•

осигуряване на средствата и ресурсите, предвидени за ликвидиране
на последиците от бедствия;

•

определяне на начина на взаимодействие между органите на
изпълнителната власт;

•

определяне на реда за навременното уведомяване на органите на
изпълнителната власт и населението при заплаха или възникване на
бедствие.
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Специален анализ на заплахите от природни бедствия е направен и в
общинския план за развитие на община Мездра. Във връзка с климатичните
промени и данните на Центъра за приложение на спътникови изображения –
РЕСАК, 2012 г., тенденциите в изменение на температурите на въздуха в района
на община Мездра са към неголямо затопляне и се повишават в посока на
северозапад. Промяната в годишните температури започва с 2,05°C в найзападните части на общината, преминава през 2,1°C в средните части и достига
до 2,15°C в най- североизточните части. Наблюдава се едно общо увеличение
на температурите през лятото и чести затопляния през зимния сезон водещи до
нестабилна снежна покривка. Вътрешногодишното затопляне се очаква да бъде
с различен интензитет през различните сезони и месеци. Затоплянето вероятно
ще бъде по-осезаемо през летните месеци (юли, август и септември), докато
през студеното полугодие то ще бъде по-слабо изразено.
В цялата територия на община Мездра е налице добре изразена тенденция
на намаляване на годишните валежи с около 5 мм. Валежите през някои от
месеците (напр. май, юли и септември) през топлото полугодие към 2020 г. се
очакват да бъдат редуцирани с около 20- 25 % спрямо сегашните (1961-1990г. )
климатични норми. Очакванията са, че сравнително неголемите промени на
валежа и температурата ще доведат до сравнително по-големи промени в
режима на речния отток. Предполага се, че ако се реализират посочените погоре тенденции за валежите и температурите, намаляването на отточния модул
трябва да има сходно пространствено разположение и да е от порядъка до 10 %
от годишния отточен обем в пределите на общината. Според прогнозите, броят
на нощите, през които температурата на въздуха няма да бъде под 20°C /
тропически нощи /, ще се увеличи, като страната ни попада в най-рисковите
части на Европа. От общо 5 групи, община Мездра попада в регион от четвърта
група

-

в

неблагоприятно

положение.

Очаква

се

промяна

и

при

продължителността на снежната покривка, като броят на дните с такава ще
намалее. Община Мездра попада в област, в която очакваното намаление ще
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бъде е между 40 и 20 дни, като се очаква нарастването на броя на почти
безснежните зими. Промените на климата ще окажат своето въздействие и
върху условията за туристическа дейност. Според очакваната промяна на
индекса за туристически климат за ЕС, община Мездра попада в регион, който
от общо 6 групи се отнася към неблагоприятната пета група със значително
влошаване на туристическият индекс. За оценка на комбинираното въздействие
на тези промени е изчислен индекс на уязвимост от климатичните промени за
регионите по NUTS 2 за целия ЕС. Според този индекс община Мездра е в регион,
който попада в групата на най-уязвимите региони към климатичните промени в
ЕС. Най-чувствителните сектори към климатичните изменения са селското
стопанство, туризмът, управлението на водните ресурси и горския фонд.
На територията на община Мездра има и значителен риск от наводнения. В
пределите на общината са регистрирани 4 минали наводнения със значими
последици, всичките по протежение на р. Искър. Наводнения са регистрирани
през последните 100 г. в Елисейна, Зверино, Лютиброд, Ребърково, Мездра,
Старо село, гара Черепиш, Крета и Брусен. Последното голямо наводнение е
регистрирано през 2005 г.
В община Мездра е установен 1 индикативен район с повишен риск от
наводнения, който обхваща долината на р. Искър малко над с. Люти брод и
завършва при напускането на реката на пределите на общината. В него се
включват предимно землищата на селата Лютиброд, Ребърково, Крета,
Моравица, Дърманци, Брусен, Ослен, Криводол, Царевец и гр. Мездра. В този
индикативен район е необходимо да се фокусират превантивните действия.
Трябва да се отчете и значителния риск от свлачища. С оглед на релефа на
територията на общината има няколко активни свлачища, като към решаването
на проблема с едно от тях е насочен и проект „Съвместни усилия срещу
природните бедствия“, финансиран от ЕС чрез Програма ИНТЕРРЕГ V-A.
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Описание на институционалната и нормативната база в Румъния
Румъния е разделена на 41 окръга (един от които е и окръг Мехединци) и 1
община (Букурещ). Всеки окръг се подразделя на градове и общини (комуни). В
Румъния има 319 града и 2686 общини. Всеки град и комуна имат свой кмет и
местен съвет.
Всеки окръг се управлява от окръжен съвет, отговорен за местните
въпроси, както и политически независим префект, назначен от централното
правителство.

Последният

отговаря

за

управлението

на

националните

(централните) дела на окръжно ниво. От 2008 г. председателят на окръжния
съвет се избира пряко от хората, а не от окръжния съвет.
Основните нормативни актове в Румъния, свързани със системата за
реакция в случай на бедствия и аварии са
•

Закон № И307/2006 г. за борба срещу пожари, с последващи изменения

и допълнения и
•

Закон № 481/2004 за гражданската защита, с последващи изменения и

допълнения.
И двата закона очертават организационната и институционалната рамка за
предприемане на необходимите превантивни мерки при извънредни ситуации и
установяват задължения и отговорности, както за институциите, независимо от
организационната им форма, така и за гражданите или служителите.
Важни нормативни актове е и закон №. 550/2004 по отношение на
организацията и функционирането на Румънската жандармерия. Генералният
инспекторат на Румънската жандармерия (ГИРГ) участва в ограничаването и
отстраняването на последиците от природни, технологични, екологични или
сложни бедствия, както и в осигуряването на реда и защитата на районите, в
които е налице непосредствена опасност от пожар, експлозия или други
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извънредни ситуации, застрашаващи живота или физическата цялост на хората
или имуществото им.
Също така, съгласно правителственото решение №. 557/2016 относно
управлението на видовете рискове, с цел спасяването на хора по време и
непосредствено след извънредна ситуация, важната роля на Генералния
инспекторат на Румънската жандармерия е, че тя има компетентността и
способностите, които интегрират и координират предприетите действия за
гарантиране управление на рисковите типове, включително предпазване,
насочени към идентифициране, оценка и намаляване на рисковете от
извънредни ситуации, с цел защита на живота, околната среда и ценностите,
както и обучение по всички мерки и предварителни действия, включени в
дейностите за превенция и реагиране, които се извършват постоянно.
За да се осигури ефективна готовност и реакция при извънредни ситуации,
многобройни румънски агенции от различни административни нива на
управление работят в координация с частния сектор и гражданското общество.
Министерството на вътрешните работи (МВР) е водещият орган за дейности по
подготовка и реагиране при всички видове бедствия в страната. Чрез своя отдел
за извънредни ситуации МВР координира ключови агенции, участващи в
аварийните действия, включително Генералния инспекторат за извънредни
ситуации (GIES), Генералния инспекторат на Румънската жандармерия (GIRG) и
Генералния инспекторат на румънската полиция (GIRP). GIES провежда широк
спектър от дейности за подготовка и реагиране при извънредни ситуации:
операционализира Националната платформа за намаляване на риска от
бедствия, внедрява Националната система за управление на извънредни
ситуации при извънредни бедствия и реагиране, обучава доброволци и активно
се ангажира с частния сектор и местното гражданско общество за подобряване
на възможностите за готовност и реакция. В случай на извънредна ситуация
Жандармерията и полицията допълват усилията за реагиране, ръководени от
GIES, и предоставят необходимият личен състав на терен, за да спасят живота и
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да защитят имуществото на застрашените. В случай на голяма спешна ситуация,
която изисква национален отговор, може да бъде свикан Националният комитет
за специални извънредни ситуации (NCSES). NCSES включва представители на
министър или държавен секретар на всички министерства на правителството,
включително МВР и Министерството на публичните финанси (МПФ).
Начинът на изпълнение на законовите задължения от всички тези социални
фактори се контролира от държавните институции, Главния инспекторат за
извънредни ситуации (IGSU) на централно административно ниво и Инспектората
по извънредни ситуации (ISU) на местно административно ниво.
Структурата на гражданската защита е организирана на национално,
окръжно и общинско ниво.
На национално ниво междуведомственият орган, Националният комитет за
извънредни ситуации (NCES) има сложни отговорности по отношение на
управлението на извънредни ситуации. NCES се състои от представители, на
високо

управленско

ниво,

експерти

и

специалисти,

определени

от

министерствата. Националният комитет се създава и действа под прякото
ръководство на министъра на администрацията и вътрешните работи под
координацията на министър-председателя.
Националният комитет за извънредни ситуации е съставен от:
•

Председател: министърът на администрацията и вътрешните работи.

•

Вицепрезидентът: един от държавните секретари в Министерството на

администрацията и вътрешните работи.
•

Членовете: един държавен секретар от всяко от участващите

министерства или заместници, представляващи ръководители на централни
публични институции.
•

Консултанти: един или двама експерти / специалисти от всяко

министерство и централната публична институция.
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На национално ниво Главният инспекторат за извънредни ситуации (IGSU)
е националният орган за гражданска защита, отговорен за координирането на
изпълнението на действия и мерки за управление на извънредни ситуации на
национална територия. IGSU е част от Националната система за управление на
извънредни ситуации и компонент на Националната система за отбрана. IGSU е
интегриран орган в Министерството на администрацията и вътрешните работи,
управляван от главен инспектор. IGSU е създадена на 15 декември 2004 г. след
сливане на командването за гражданска защита и Генералната инспекция на
военните пожарни. IGSU отговаря за координацията на всички организации,
участващи в управлението на извънредни ситуации, в съответствие с
международните разпоредби.
Всички компетентни институции в областта на отбраната, обществения ред
и националната безопасност са длъжни да предават на IGSU или, ако е
необходимо, на министъра на администрацията и вътрешните работи или на
министър-председателя информация за потенциални извънредни ситуации,
очакваното им развитие и последици. IGSU съобщава решенията, взети от
правителството или от Националния комитет (чрез техническия си секретариат),
до органите на централната публична администрация,

за да осигури

координирано управление на извънредни ситуации.
На ниво окръг Професионалните обществени комунитарни служби за
извънредни ситуации представляват децентрализирани служби и работят като
Инспекторати за извънредни ситуации в 41 окръга / Букурещ. Професионалните
комунитарни служби за извънредни ситуации са подчинени на Главния
инспекторат за извънредни ситуации (IGSU) и предоставят - в своите области на
компетентност - насоки и контрол за предотвратяване и управление на
извънредни ситуации.
Оперативните центрове за извънредни ситуации се организират на
министерско ниво. Останалите централни публични институции, отговорни за
общото управление на извънредни ситуации, са организирани на общинско ниво
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(с изключение на община Букурещ), градско ниво и на ниво комуна. Тези
центрове могат да имат постоянен характер (за тези министерства / институции
със сложни функции в рамките на Националната система за управление на
извънредни ситуации) или временен характер (те стават активни само при
нужда, след решение на Националния комитет за извънредни ситуации).
За да се справят с междуведомствената и междусекторна координация,
комитетите за извънредни ситуации са структурирани на всички нива от местно
до национално. Националният комитет се председателства от министъра на
администрацията и вътрешните работи и се координира от министърпредседателя, комитетите на министрите / централните публични институции
се

председателстват

от

съответните

министерства

/

ръководител

на

институцията, Букурещкият комитет се председателства от префекта на
Букурещ, окръжните комитети се председателстват от окръжния президент, а
местните комитети се председателстват от кмета и се утвърждават от префекта.
Междуведомствената координация по време на извънредни ситуации се
управлява от лице (командир на действия), номиниран от националните,
министерските или окръжните комитети или Букурещкия комитет за извънредни
ситуации, в зависимост от естеството или степента на събитието или от броя на
участващите сили. Той / тя може да получи подкрепа при изпълнение на
задачите от оперативните групи и разширения оперативен пункт съгласно
действащото законодателство.
Законодателната рамка в сферата на предпазването от бедствия и контрола
на рисковете включва:
Нормативни актове, свързани с извънредните ситуации в Румъния
•

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

разпределението

на

наредба

основните

№

2288/2004

функции

за

г.

за

подкрепа,

одобряване

на

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

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;
•

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.
Нормативни актове, свързани с природните рискове в Румъния
•

Правителствена

разпределението

на

наредба

основните

№

2288/2004

функции

за

г.

за

подкрепа,

одобряване

на

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 за областния управител и кмета за управление на

извънредни ситуации в случай на наводнение.
Нормативни актове, свързани с технологичните рискове в Румъния
•

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 в 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
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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.
Нормативни актове, свързани с ядрените рискове в Румъния
•

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.
Нормативни актове, свързани със защитата от пожари в Румъния
•

Закон No И307/2006 г. за борба срещу пожари, 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,
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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.
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Глава 2: Анализ и оценка на рисковете от природни
бедствия, които могат да засегнат териториите на
община Мездра и окръг Мехединци.
Всяка година природните и предизвикани от човека бедствия, засягат
живота и здравето на европейските граждани, европейската икономиката и
околната среда. Независимо от техния произход, бедствията стават все поекстремни, изострящи се от въздействието на изменението на климата и не
могат да бъдат спрени от национални граници. Съществува ясна необходимост
от подкрепа за подобряването на капацитета за оценка на риска като първа
стъпка към разработването на планове за предотвратяване на бедствия и
аварийни планове, което дава възможност на европейските държави да
преценят нивата си на готовност и способности за управление на бедствия.
Само по себе си, като определение, бедствието представлява е сериозна
разруха, възникваща за кратък или по-продължителен период от време, като
причинява широко разпространени човешки, материални, икономически или
екологични загуби, които надвишават способността на засегнатата общност за
справяне със ситуацията, използвайки собствените си ресурси.
2.1.

Прогнозиране на последиците от пожари и наводнения върху
населението, икономиката и околната среда.
Намаляването на рисковете от бедствия е залегнало в основата на Визията

на настоящия документ. Какво следва да се разбира под „намаляване на риска
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
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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 безопасност и превенцията.
Успешното управление на риска от природни бедствия трябва да следва
определена последователност от действия изпълнявани на фази.
На фигура 2 е представен успешен модел за управление на риска.
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Фиг.№2: Модел за управление на риска

Фази на оценката на риска
Различните фази за оценка на риска са много важни за Прогнозиране на
последиците от пожари и наводнения върху населението, икономиката и
околната среда.
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

•

Анализ на риска

•

Преценяване на риска

Фаза едно: 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
страни-членки 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.
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Идентифицирането на риска е продължителен процес, насочен не само към
съществуващите в момента високо-рискови ситуации. Рисковете се изменят
непрекъснато.

Икономическото

развитие

може

да

доведе

до

нови

високорискови човешки дейности. Периодичните промени в земеползването
(териториално-устройствените и градоустройствени мерки, и решения), може
да приближи уязвимите обекти до източниците на рискове, но също така може
да предложи 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 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.
В оценките на риска на държавите-членки на ЕС се открояват два различни
подхода: някои разглеждат бази данни и исторически данни, за да определят
кои са най-често срещаните събития, опасности и последици, с които се
сблъскват в страната, а други основават своята идентификация на активите,
които те искат да защитим.
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Независимо от това, в допълнение към регистрираните загуби от бедствия
в резултат на минало събитие, процесът би могъл да вземе предвид
потенциалните прогнозни загуби в резултат на събития, които биха могли да
настъпят в бъдеще. Националните регулаторни органи, които таргетират
екстремни рискове улесняват идентифицирането на потенциални пропуски в
планирането на начини и възможности за предотвратяване, готовност и реакция
при бедствия.
За да се анализира на по-късен етап вероятността за опасност и нейните
въздействия и изграждането на работещи сценарии, рисковете следва да бъдат
ясно и точно описани. Необходимо е да се разграничат в рамките на избраното
основно събитие и фактор на задействане на ответна реакция за справянето с
проблема. Като пример, едно наводнение е основно събитие и може да бъде
причинено от обилни валежи, но и от топене на сняг и лед или приливи и отливи.
Ако една опасност е описана ясно, точно и конкретно във всичките и измерения
и проявления, тогава става много по-лесно да се определи кои са възможните
последици и други опасности, които могат да се проявят като каскаден ефект.
От изключителна важност е идентификацията на всяка опасност да се
преразглежда периодично, тъй като факторите на нейното проявление на са
статични и могат да се променят с течение на времето. Трябва обаче да се
отбележи, че участващите държави също следват различни циклични процеси
за преглед на провеждането на НОР – затова, при бедствия от трансграничен
характер е от жизнена важност да съществуват съвместни стратегии и планове
за действие, които да водят партньорите към успешно разрешаване на
ситуацията. Другия вариант е с несинхронизирани действия, те по-скоро да си
попречат и да позволят развитието на бедствието да придобие каскаден ефект.
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Пиродни бедствия
от всякакъв
характер

Заразни и
паразитни
болести

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

БОЛЕСТИ ПО
ЖИВОТНИТЕ

ГОРСКИ/ПОЛСКИ
ПОЖАРИ

ЕПИДЕМИИ

НАВОДНЕНИЯ

(ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ)

ТРАНСПОРТНИ
ПРОИЗШЕСТВИЯ

КИБЕРАТАКИ

АВАРИИ НА
КЛЮЧОВА
ИНФРАСТРУКТУРА

Бедствия
причинени от
човешка намеса

Фигура №3: Тристепенна кръгова рискова матрица
ТЕРОРИСТИЧНИ
ДЕЙСТВИЯ
ЯДРЕНИ АВАРИИ

причинени от човешка намеса

(злополуки)

Легенда:

Бедствия

(злонамерени действия)

Зелен цвят: Нисък риск

Жълт цвят: Умерен риск

Червен цвят: Висок риск

Фигура №3: Тристепенна кръгова рискова матрица
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Създаване на сценарий
За оценка на рисковите фактори следва да бъдат изградени съответни
сценарии. Основната цел на това е да помогне на лицата, вземащи решения, да
придобият знания и разбиране, за да предвидят контекста, в който трябва да
действат. Оценка на риска за конкретен вид опасност може да се извърши въз
основа на един или два сценария, свързани с основното събитие, като
наводнения, промишлени аварии тероризъм и т.н. Контекстът се представя
заедно с възможните събития и последствия, главно въз основа на предишен
опит.

Поради

тази

причина

сценариите

обикновено

представляват

неблагоприятно, но напълно реално събитие.
Важни компоненти на сценария, базиран на оценка на риска:
•

Различни сценарии за инцидент, обхващащи различни величини и

различни взаимодействия между опасностите.
•

Определен времеви и пространствен обхват на всеки сценарий

(например четири или пет години и се случват в цялата страна или в конкретна
част от страната).
•

Повечето от сценариите може да изискват по-голяма обширен обхват от

националния, тъй като източникът на риск може да бъде глобален – като ядрени
аварии, пандемии или бедствия в трансгранични речни басейни.
•

Основните причини и важни тенденции трябва да бъдат посочени, като

например изменението на климата, нарастването на урбанизацията или
застаряването на населението.
•

Трябва да има поне един сценарий, надвишаващ националния

капацитет за реагиране: т.е. изключително невероятно събитие, на което
страната може да има значителни трудности да отговори адекватно.
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•

Такъв тип сценарии следва да илюстрират кои ресурси са необходими

в бъдеще, национално или трансгранични – при сътрудничеството на държавичленки.
Сценариите могат да бъдат разработени в различни времеви рамки:
краткосрочен (от сега до 5 години във времето), средносрочен (случва се от 10
до 15 години) и дългосрочен (случва се за около 25 години). В зависимост от
времевия прозорец, резултатите могат да се използват за реакция и готовност
за бедствия, за предотвратяване и предотвратяване на бедствия и дори за
планиране на земеползването. Както беше споменато по-горе, сценариите
трябва да съдържат разработена верига от причини и последици, определящи
проявата и въздействието на бедствията.
При оценяване на сценарии се вземат предвид и каскадни ефекти и
потенциални взаимозависимости, тъй като не всички опасности са независими
или взаимно изключващи се.
За всеки сценарий, включен в националните оценки на риска, е извършена
предварителна оценка, използвана в анализа на риска. Следва да са
представени са три показателя за качеството и приложимостта на оценката:
достъпът до съответните данни и опит, разбирането на анализираното събитие
и степента на съгласие между експертите, ангажирани в процеса. Счита се, че
така изградена, оценката на риска, предоставя пълна картина на надеждността
й, основана на сценария.
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Фиг. №4: ОПИСАНИЕ НА ПРИМЕРЕН СЦЕНАРИИ ЗА КРИЗИСНИ ПРОЯВЛЕНИЯ
Описание на Сценария
Област/и на нуждата от действие:
КОНТЕКСТ
Физически, географски,
демографски, икономически и
политически обстоятелства

Функциониране на
елементите на ключовата
инфраструктура

Хора и общество.
Администрация и
управление

ПОСОКА НА ДЕЙСТВИЕ
Момент на активиране на инцидента

Причини и обосновнка на инцидента (от контекста)

СЪБИТИЯ
Цялостност и правдоподобност

Последователност и логичност във времето

Описание на въздействието на инцидента
Област/и на нуждата от действие:

ОБЩИ ПОСЛЕДИЦИ
Описание на натиска в/у: природата,
инфраструктурата, обществото и управлението

Ограничения на последиците от
неизбежните действия при отговора на
предизвикателството

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Фактическата база за оценки (обосновки) –
първични и вторични ефекти

Количествени и качествени последици на
прогнозата

Оцялостеност на специфичната информация свързана с общото въздействие на риска

Определяне на вероятността от даден инцидент и неговите последици
Област/и на нуждата от действие:
Времеви диапазон: краткосрочно – до 5г.,
средносрочно – 5-15г., дългосрочно – над.15г
Ефективност и устойчивост на съществуващата
стратегия за превенция
Наличие на, методи за обследване на риска база
данни и адекватана експертиза (ЧР)

Разлика между опасност и директна заплаха
Местоположение и вероятност от проявление на
риска (оптимистично/песимистично)
Количествена и качествена прогноза на
вероятността от проявление на риска
(оптимистично/песимистично)
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Фаза две: Анализ на риска
След като рисковете са добре дефинирани, тяхната вероятност и обхвата
на техните потенциални въздействия се измерват въз основа на набор от
категории, които отбелязват рисковите фактори: „вероятност“ и „въздействие“.
Въз основа на предишен опит, някои проучвания и експертен принос се дават
стойност на възникването и последствията от описаните сценарии. Така
комбинирани, могат нагледно да обрисуват стойността на риска, като тя се
представя в т.нар. рискова матрица.
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.
Фазата на анализ на риска има следните етапи:
Етап 1: Вероятност за проявление
Настъпването на конкретно събитие, което може да бъде оценено
качествено или количествено, е базирано на вероятността събитието да се
случи. Като правило в НОР се подготвят набор от критерии за категоризиране на
вероятността от всички опасности, понякога отразяващи възможността от
настъпване на вероятни събития до много малко вероятни такива. Броят и
дефиницията на категориите са уникални за всяка страна, предвид различния
характер на географското положение, климата и т.н.
Етап 2: Въздействие
Както се препоръчва от Насоките за оценка на риска и картографиране за
управление на бедствия от 2010 г., община Мездра и окръг Мехединци следва
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да разглеждат въздействието върху населението, икономиката, околната среда
и обществото като цяло.
Съществуват различни дефиниции на въздействията в различните НОР на
категориите и критериите, които ги съставят. Те могат да се оценяват понякога
количествено (с ясна величина: брой, хектари, евро, часове на ден) или
качествено.
В случай на полукачествен анализ, за всеки критерий, съставящ категория,
се дава стойност въз основа на степента на щетите, така че въздействието се
движи от ограничено / незначително / минимално до катастрофално / много
значително. В някои случаи критериите се претеглят по различен начин, за да
осигурят окончателна стойност на въздействието.
Въз основа на НОР на държавите-членки на ЕС, може да се обобщи, че
категориите и критериите за действие при риск са:
•

човешко въздействие, като се имат предвид смъртните случаи, ранени/

болни и хората, трябва следва бъдат евакуирани или тези, които губят достъп
до основни услуги. Критериите обикновено са количествено определени.
•

Въздействие върху околната среда, основаващо се на вреди върху

природните ресурси и природните пространства. Критериите могат да бъдат
количествено определени въз основа на разходите за загуби или за
възстановяването им или да бъдат оценени качествено въз основа на щетите
или времето за възстановяване на първоначалното състояние.
•

Икономическо въздействие, което отчита финансови и материални

загуби. Понякога културното наследство също е включено в тази категория.
•

Въздействие

върху

обществото,

включително

нарушаване

на

ежедневния живот / използване на критични съоръжения (енергия, вода, храна,
здраве и др.) и социални вълнения. Понякога в тази категория се включват
психологически ефекти.
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•

Политическо въздействие като възможност да се управлява и

контролира страната – неизпадане в анархия.
Подобно на вероятността, критериите за въздействие и съответните
прагови стойности са дефинирани, без да се прави разлика между видовете
опасности. Това може да доведе до надценяване или подценяване на
резултатите, тъй като някои опасности биха имали различни въздействия в
зависимост от степента на събитието, вида на му, времето и зоната на
възникване.
Етап 3: Матрица/ карта на риска
Стойността на вероятността и въздействието може да се комбинира в
матрица на риска, както е определено в Европейските насоки за оценка и
картографиране на риска. Използването на матрица на риска за всички
анализирани сценарии се препоръчва, за да се направи картина на рисковия
пейзаж на национално ниво. Определянето на рисковите матрици е склонно да
следва 4x4 или 5x5 подход, в зависимост от броя на определените категории
вероятност / въздействие.
Етап 4: Развитие на риска
За да се определи нивото на риска, резултатите от анализа на риска се
сравняват с критериите за риск, за да се определи дали рискът и / или неговата
величина е приемлив или поносим, както е предложено в Европейските насоки
за оценка на риска. Определянето на "приемливото" или "поносимото" ниво на
риск може да бъде предписано от обществено определени приемливи нива под
формата на законодателни норми или стандарти.
Резултатът от този етап би бил списък на рисковете, над които е по-спешно
да се действа, като обикновено се намалява тяхната вероятност и / или
последици. Определянето на кои рискове следва да са приоритетни е от
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решаващо значение при вземането на решения, тъй като в следващия етап от
оценката на капацитета е необходима рамка за описание на способностите и
идентифициране на пропуски (преди, по време и след криза) с цел повишаване
на адекватността при бъдещи действия.
Подходи за анализ на риска
В описаните по-горе документи на ООН 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 фокусира върху подходящия анализ на
уязвимостите (хора, икономика, екология), тъй като те са единствените
възможности за намаляване на риска.
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“.
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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 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
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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: 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.
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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, като тези участнички
в настоящия проект. 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.
Фаза три: Оценяване на риска
Третата последна фаза от оценката на риска се нарича оценяване. 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
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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:
•

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 най-важни, 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
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предпочитания. Следователно, вариант е да попитате изрично вземащите
решения за техните субективни критерии за оценка.

2.2.

Категоризация на потенциалните зони с опасност от природни
бедствия, степени на уязвимост на критичната инфраструктура.
Трансгранични измерения. Прогнози за следващия планов период на
ЕС.
Националните оценки на риска (НОР), на държавите членки на ЕС, като част

от Механизма за гражданска защита на Съюза (МГЗС), идентифицират и
категоризират природните и причинени от човека бедствия, за които се изискват
целенасочени действия на национално или наднационално ниво. Категориите
риск от бедствия са много разнообразни по своя характер, първопричина и
нужда от реакция:
•

Природно-естествени

▪ Метеорологични: наводнения, екстремни климатични условия;
▪ Kлиматологични: горски пожар, суша;
▪ Геофизични: земетресение, свлачище, вулканични изригвания;
▪ Биологични: пандемични, болести по животните и растенията.
•

Причинени от човека бедствия

▪ Технологичен произход: индустриална авария, радиологична авария,
нарушаване на критичната инфраструктура;
▪ Злонамерени

действия:

умишлени

палежи,

унищожаване

на

инфраструктура, тероризъм, киберпрестъпност.
На европейско ниво, политиките свързани с рискове от бедствия,
разглеждат редица въпроси, включително природни и причинени от човека
бедствия, заплахи за здравето, промишлени и ядрени рискове, терористични и

Проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”,
ROBG 416
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната
позиция на Европейския съюз

59

злонамерени заплахи и други. Някои региони са разработили ценна експертиза
за конкретни видове рискове. Категоризацията потенциалните рискови зони е
първата стъпка в стремежа за смекчаване на такива рискове и създаване на
подходящи механизми, за тяхното предотвратяване и доколкото е възможно,
тяхното проявление и въздействие. Споделянето на опит и добри практики лежи
в основата на минимизирането на въздействието на опасностите и добре
координираното сътрудничество при справяне с предстоящи предизвикателства
от бедствен характер.
Всеки риск следва да бъде индивидуално категоризиран, като се използва
информация, предоставена от релевантните източници и заинтересовани лица и
допълнен с информация, получена от съществуващите политики и инструменти
за действие на ЕС, както и на местните механизми и законодателство.
Трансграничното измерение на рисковете е основополагащо за целта на
настоящата стратегия, като опасностите, адресирани в този документ,
представляват трансгранични рискове поради географския им характер
(земетресения, пожари, лошо време, наводнения и свлачища), както и от
нестабилността и мащаба на тяхното въздействие (пандемии, епидемии от
добитък, ядрени / промишлени аварии). Човешкото, икономическото или
екологичното въздействие върху тези рискове, както и тяхната вероятност за
възникване съществуват независимо от националните граници.
Въздействието от изменението на климата върху рисковете от бедствия е
ясно изразено в почти всички видове рискове. Работата, извършена от Румъния
и България в техните НОР, подчертава степента, в която изменението на климата
представлява множител на заплахата и значението на адаптацията към климата
и увеличаването на устойчивостта: пряко или косвено, бързо и бавно
настъпващо влошаване на качеството на околната среда увеличава вероятността
(транспортни

произшествия,

промишлени

злополуки

и

др.),

както

и
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въздействията (наводнения, горски пожари, тежко време и др.) на оценяваните
рискове. НОР на двете страни се позовават на потенциалната нарастваща тежест
и вероятност от неестествени опасности в резултат на по-екстремни природни
бедствия поради климатичните промени и деградацията на екосистемите.
Програмите и изследванията, финансирани от Европейската Комисията по
нейните рамкови програми, дават съществен принос за предвиждането

и

справянето със съществуващите, както и с нововъзникващи рискове, напр.
бъдещи миграционни потоци и принудителни премествания и т.н.
Ключовите наблюдения могат да бъдат използвани като основа за
целенасочена работа върху минимизиране рисковете от бедствия, както на
национално, така и на наднационално, европейско равнище. Основните биват:
•

По-доброто разбиране на регионалното измерение на определени

рискове от бедствия чрез оценки и предположения за планиране от регионален
мащаб (напр. земетресения, екстремни климатични условия, пандемия, болести
по животните, тероризъм, киберпрестъпност), може да засили добавената
стойност за европейско сътрудничество за управление на бедствия (пандемия,
епизоотичност

и

др.,

тероризъм,

киберпрестъпност).

В

целостта

си,

проявленията на бедствия не се влияят от изкуствени граници (национални
такива): централноевропейски наводнения от 2010г.; балкански наводнения от
2014г.; балканските пожари от 2012г. вулканичното изригване от 2010;
световната пандемия от COVID-19 от 2020г. и т.н. Досега подобни рискове са
оценявани на национално ниво, независимо от по-широкия мащаб на събитията.
Рисковете от регионален мащаб трябва да бъдат оценени и планирани в
регионален мащаб чрез подходящо сътрудничество и обща визия.
•

Разрешаването на взаимозависимостите и каскадните последици от

рисковете от бедствия може да подобри управлението на сложните им прояви,
чрез обединяване на компетентните органи и рационализиране на подходите на
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всички

нива

на

управление

на

риска

от

бедствия

(нарушаване

на

жизненоважната инфраструктура, епизоотични, екстремни условия и т.н.).
•

Повишаването на осведомеността, включително чрез изследвания и

прогнози, за променящия се рисков пейзаж ще допринесе за правилната
идентификация на нововъзникващи рискове, които биха могли да бъдат в
центъра на вниманието на НРО (като внезапния масов приток на мигранти и
бежанци, терористична заплаха, миграция, предизвикана от климата, вирусна и
микробна устойчивост, космически лъчения и загуба на разнообразие).
•

Въздействието на изменението на климата е измерване на риска, което

ще доведе до по-точна и качествена оценката на рисковете от бедствия и
подходящо планиране на извънредни ситуации и превантивните мерки.
Настоящите времеви диапазони в оценките на риска отразяват фокуса върху
нуждите за незабавен отговор. Определянето на тенденциите и дългосрочните
превантивни мерки за намаляване на бъдещата тежест за реакция изисква
интегриране на въздействието на изменението на климата, по-специално при
природни бедствия.
И в следващия програмен период България и Румъния ще продължат да
работят в тясно сътрудничество с Европейската комисия за минимизирането на
рисковете в Югозападна Европа. Прегледът на рисковете ще бъде редовно
актуализиран, за да отразява най-новите развития в НРО, както и в европейската
политика, наука и изследвания.
Подход за категоризация на потенциалните зони с опасност от природни
бедствия
•

Националните регулаторни органи свързани с рискове от бедствия на

Българи и Румъния, целят категоризация на всички видове потенциални рискове
от значение на национално ниво – тяхната величина, застрашените активи или
ресурсите за мобилизиране, с цел тяхното отстраняване. Както подчертава
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настоящия документ, следва да се използва подход за всякакъв риск. Поради
тази причина, мултидисциплинарният и многосекторният подход, отчитайки
връзките между риска, уязвимостта и опасностите, са важни компоненти на
НОР. Резултатите ще осигурят главно принос за процеса на оценка на
способностите.
МАЩАБ
•

Мащабът на рисковете, адресирани в НОР, е надлежно дефиниран в

зависимост от описанието (в стратегията) за това какво е приемливо ниво на
риск от гледна точка на националните изисквания за оценка, планиране и
превенция (основни причини за събитие, динамичен натиск, физически /
социални икономически условия и др.).
•

По-специално и свързани с подбора на рисковете, трябва да притежават

такава значителна величина, географски обхват и / или продължителност, че
да не могат да бъдат управлявани на местно административно ниво, изискващи
национален отговор. Не всеки възможен случай на извънредна ситуация изисква
намеса, а само такива, които могат пряко и значително да навредят на
човешкото благосъстояние или на околната среда. Добре структурираната
национална стратегия следва да разглежда и дългосрочните рискове като
изменението на климата или технологичния напредък.
•

Опасностите, идентифицирани за анализ в НОР, могат да имат

проявления и на наднационално ниво, поради естеството на събитието (като
земетресения или тежко време) и / или поради тяхната променливост и мащаб
на въздействието (в случай на пандемия или ядрени / промишлени аварии ).
Трансграничното измерение на рисковете следва да присъства и в НРО, като
може да послужи за основа за по-нататъшна работа за подобряване на
разбирането и планирането на готовността за рискове на регионално ниво.
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ВРЕМЕВА РАМКА
•

Категоризацията на риска, подобно на управлението на риска, се

разглежда по-добре от гледната точка на продължаващ процес. Необходимо е
непрекъснато да се идентифицират заплахите и да се изграждат сценарии, за
определяне приоритетите на политическите решения.
•

Времевият хоризонт от 3 или 5 години може да бъде подходящ за по-

спешните мерки за отговор и готовност при рискови събития, но НОР може да
илюстрира и по-дълги хоризонти, като 10 или 25 години, оставяйки пространство
за стратегическа политика в превенцията.
•

Някои страни редовно извършват дейности по анализ на риска. Този

подход националните оценки на риска да бъдат интегрирани в различните
дейности по време на целия цикъл за управление на риска от бедствия Това
може

да

се

реши

чрез

последователна

правна

рамка

или

чрез

институционалните стратегии.
НАМЕСА ОТ СТРАНА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
•

В регионален мащаб, с опасностите и катастрофалните събития могат

да се справят различни правителствени агенции, изследователски организации
(на различни нива на управление), така че е задължително да се дефинира и
приеме компетентността на всеки от тях и да се вземе решение относно
съответните участници, тяхната координираност и точния момент за действие.
•

Националните регулаторни органи са отправна точка за изработването

на адекватни планове за подготовка и реакция при извънредни ситуации, както
и стратегии за предотвратяване и смекчаване на последиците. Добре
структурираният националнен план за оценка на рисковет от бедствия
обединяват заинтересовани страни, участващи в: оперативна реакция, ранно
предупреждение, планиране на готовност, предотвратяване и намаляване на
риска от бедствия.
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•

Научната общност предоставя необходимите инструменти, чрез принос

от знания и изследователски капацитет, които са от основно значение за
разбирането на рисковете от бедствия, както и видовете опасности. Учени по
естествен

и

климатичен

риск

от

университети

или

изследователски

организации, геополитически експерти като политолози или икономисти и лица
от национални или дори регионални изследователски клъстери могат да дадат
сериозен принос за цялостния подход към упражнението на една стратегия
таргетираща риск от бедствия. Експертиза от естествени и приложните науки,
като здравеопазването и инженерството също са ключови и незаменими, при
изготвянето на подобни стратегически документи.
•

Участието на частния сектор заедно с публичните организации може

също да допринесе положително за процеса на планирането на риска, чрез
специализирана експертиза и участие на гражданите. В случай на риск от
засягане на ключова инфраструктура, собствениците на съоръжения и
операторите подготвят планове за сигурност и учения за защита и устойчивост
на услугите и представляват вътрешен сектор за борба с рисковете, който
трябва да бъде включен в процеса на оценката на риска представящ начините
за съдействие със заинтересовани страни, в случай на бедствие.
•

Като зона наситена от бедствия, на Балканите следва да се създават и

поощряват работни групи, съчетаващи различни заинтересовани страни, които
обединяват експертиза от различни правителствени служби и изследователски
организации, катаргетиращи естеството на опасностите и техните възможни
въздействия. Такива групи могат да определят кои рискове ще бъдат включени
(или изключени) от процеса на оценка и могат да определят методологията и
критериите за оценка, използвани при управлението на риска.
ИНФОРМАЦИЯ И НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
Данни

за

предходни

инциденти:

Създаването,

поддържането

и

регулярното обновяване на база данни с техническа информация за предходни
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инциденти е ключов елемент от всяка една стратегия за управление на риска от
бедствия. Това ще даде възможност за качествено и количествено измерване на
риска от всяка една опасност, създавайки ясна представа за измеренията,
проявлението, продължителността и въздействието върху всички елементи
природата, инфраструктурата, икономиката и обществото като цяло.
Поуки: След всяко успешното/ неуспешното справяне с дадено бедствие,
следва да бъде направен анализ на методите използвани при борбата с
опасността и съответно да бъдат добавяни/ премахвани практики, които са
довели до успешен/ неуспешен завършек на създалата се бедствена ситуация.
Приложими изследвания, иновации и научни проекти: Както бе споменато
по-горе, идентифицирането и оценката на риска изисква големи количества
подробна информация, съдържаща се в националните стратегии за управление
на риска. Проучванията и инструментите биха могли да се извършват от
изследователски и академични институции в страната или в чужбина, или дори
в проекти, осъществявани в рамките на държавните органи и в публичночастното партньорство. Тези организации вече биха могли да бъдат ангажирани
официално в управлението на риска от бедствия или да участват само когато е
необходимо конкретно научно участие.
Например агенциите, отговорни за оперативната реакция, обикновено
разполагат с модели и инструменти за симулация на опасностите и за
получаване на информация за възможното въздействие върху населението и
активите в определени области. Тези видове инструменти могат да бъдат
използвани директно в процеса на оценка. Също така групите за системи за
ранно предупреждение или агенциите, отговарящи за прогнозирането и
предупреждаването на населението, също следва да предоставят информация,
която да бъде включена в оценката.
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Редица научноизследователски и научни проекти на ЕС за управление на
риска от бедствия ще предоставят know-how и ресурси на балканските държави
като Румъния и България за процесите на оценка на риска, сценариите за
развитие и проучването на вероятността и въздействието на различни събития.
Това ще бъде реалност и в следващия програмен период 2021 – 2027 чрез
платформи които да подпомагат съответните изследователски проекти (CORDIS;
Horizon2020; Общност на потребителите; Център за знания за управление на
бедствия; Център за знания за миграция и демография; Платформа, адаптирана
към климата; Платформа на проекта ERNCIP и др.)
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Глава 3: Мерки за превенция или намаляване на риска от
природни бедствия в граничния район и за населението
в населените места в целевите райони.
3.1. Мерки за превенция или намаляване на риска
За постигане на заложените цели на настоящата стратегия са предвидени
следните мерки за намаляване риска от природни бедствия в трансграничния
регион Враца – Мехединци:
• 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/.
• Идентифициране и реализиране на мерки, за повишаване устойчивостта
на обекти от критичната инфраструктура при бедствия, на територията на
община Мездра и окръг Мехединци.
• Повишаване

капацитета

на

органите

на

местната

власт

и

специализираните институции за защита на населението в случай на бедствия,
да изготвят и привеждат в изпълнение, качествени програми и планове за
намаляване на риска от бедствия, и аварийни планове /планове за защита при
бедствия/.
• Изпълнение на съвместни дейности за намаляване на риска от бедствия в
съответствие с програмите /плановете/ за намаляване на риска от бедствия.
• Повишаване на способностите на отговорните институции за гражданска
защита в община Мездра и окръг Мехединци, да организират и провеждат
ефективна превантивна дейност и да реагират при бедствията в съответствие с
плановете за защита при бедствия.
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• 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.
• 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.
• 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.
• Повишаване подготовката на структурите на община Мездра и на окръг
Мехединци за реагиране при бедствия и гражданска защита, за изпълнение на
плановете за намаляване на риска от бедствия, плановете за защита при
бедствия в условията на взаимно подпомагане и съвместно трансгранично
партньорство, в трансграничния регион Враца-Мехединци.
• Изграждане на възможности за съвместен обмен на информация на
местно ниво от съществуващите национални системи за 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.

3.2. Оперативни цели
Предложените мерки ще бъдат реализирани чрез изпълнението на т.нар.
оперативни цели. Вследствие на идентифицираните опасности и анализа за
вероятните

причини

за

възникване

на

инциденти,

за

изпълнение

на
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оперативните цели, с цел намаляване риска от бедствия се предвиждат
реализирането на следните дейности:
Оперативна цел № 1: Въвеждане на ефективна система за обучение в
административните структури, учебни заведения и рискови обекти за
управление на обществените системи при бедствия и за усвояване на
правилата за защита и самозащита при бедствия.

Дейност 1.1. Обучение за реагиране при бедствия
За интензификация на обучението и за постигане на очакваните резултати
от него, е необходимо да се диференцират субектите на обучение. В
обучителният процес е необходимо да се включат органите за управление,
аварийно – спасителните екипи, работниците и служителите, неработещо
население. Същевременно, за постигане целите на обучение, е необходимо да
се привлекат преподаватели, притежаващи необходимия капацитет, като
предварително се подготвят програми и се разработят подходящи теоретични
помощни материали. Това е една значителна по обем задача, изискваща
концентрация на специфични усилия. При първоначалната диференциация е
подходящо да се обособят следните групи, подлежащи на обучение:
• Обучение органите за управление;
• Обучение на частите на Единната спасителна система;
• Обучение за усвояване на правилата за поведение при бедствия;
• Население на трансграничния региона Враца - Мехединци;

1.1.1.Обучение органите за управление: В групата се включват Щаба за
защита при бедствия на община Мездра и окръг Мехединци, кметове на
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населени места и органите за ръководство на обектите от критичната
инфраструктура, както и ръководителите на операции.

1.1.2.Обучение на частите на Единната спасителна система: В тази
структурна група се включват екипите на предприятия, включени за
реализиране на плановете за защита при бедствия в целевия регион, отделните
търговски дружества, предприятия използващи опасни химични вещества,
доброволни формирования, аварийни екипи, изградени от общински структури
и др.
Повишаване подготовката на аварийно-спасителните екипи за оказване
помощ на населението при възникване на бедствия и поддържане на
натренираността им за действие, ще се извършва, чрез провеждане на занятия
в предварително оборудвани учебно-тренировъчни центрове, кабинети, в които
е целесъобразно да се изградят макети на рисковите съоръженията и др.
помощни материали.
Необходимо е разработване и приемане на информационна кампания в
целевия регион, както и програми за провеждане на специализирани обучения
и симулационни тренировки, и учения за реагиране при различни опасности за
населени места, значими обекти от обществената инфраструктура, включително
училища, болници и др., като се отчита ролята на доброволците за засилване на
местния капацитет за справяне с бедствията.

1.1.3.Обучение

на

служители

по

Защита

при

бедствия

в

предприятията:
Необходимо е да се разработят програми за обучение за намаляване на
риска от бедствия, насочени към специалистите от обектите от критичната
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инфраструктура за усвояване на методите за планиране и управление на
аварийно спасителните дейности. При анализиране на съществуващото
състояние от изпълнение на законодателните и нормативни актове, изискващи
подобряване защитата на населението от негативните последствия на природни
бедствия и технологични аварии, се налага извода, че недостига на подготвени
и компетентни специалисти в предприятията, е основна причина за допусканите
слабости в изграждането на система за защита при бедствия.

1.1.4. Обучение за усвояване на правилата за поведение при възникване
на бедствия в учебните заведения: При обучението, учениците следва да
придобият комплексни знания, обхващащи детайлни правила за поведение при
бедствия. Съществено внимание следва да се отдели на прилагането на
съвременни методи за предаване на знания и умения, като се насърчава
изпълнението на програми за защита и самозащита при бедствия в системата на
средните и висшите училища.
Практическо усвояване от учениците на действията при възникване на
земен трус, чрез проиграване в оборудван тренажор за действие при
земетресение. Повишаване квалификацията на класните ръководители, чрез
провеждане на методически занятия с тях. За подобряване на ефективността
при подготовката на учениците е необходимо да се разработи проект за
изграждане на кабинет и полигон по защита при бедствия.

1.1.5.Информиране на неработещо население за правилата за поведение
при бедствия: В Oбщина Мездра няма изграден Информационно образователен
център за обучение по защита при бедствия, за нуждите на неработещото
население. След изграждане на учебно – материална база ще се повишат
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уменията на населението за начините за поведение и действие при бедствия и
прилагане на необходимите защитни мерки, чрез провеждане на обучения и
разяснителни кампании.

1.1.6.Комплексно обучение. Провеждане на тренировки и учения с
частите на Единната спасителна система: Постигането на високо ниво на
готовност за ефективно реагиране при бедствия, изисква поредица от логически
свързани действия. Всяко едно възникнало бедствие е необходимо да се
подложи на анализ, за да се идентифицират силните страни, допуснатите
слабости и да се извлекат съответните поуки. В тази връзка, е необходимо да
се създаде система за провеждане на тренировки и учения, която да осигури
изграждане на капацитет, повишаване нивото на готовност и ефективно
реагиране при бедствия. В рамките на обучението, тренировките и ученията е
необходимо да се интегрират и съответните компоненти за изграждане на
интеркултурна компетентност, които ще спомогнат за формирането на знания и
умения в съставните части на единната спасителна система за правилни
действия при бедствия, като се отчитат например религиозните особености и
различните потребности на отделните социално уязвими групи.

Дейност 1.2. Повишаване на информираността и засилване на
участието на населението в дейностите за намаляване на риска от
бедствия
Един от начините за повишаване на обществената информираност е, чрез
разпространение на информация относно рисковете от бедствия, не само между
съответните органи за управление, а и сред населението. От съществено
значение е и ефективното използване на медиите, интернет, т.нар. социални
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медии и всички съществуващи средства за комуникация. За насърчаване на
гражданското участие в дейностите по намаляване на риска от бедствия е
необходимо предоставяне на лесно разбираема и достъпна информация относно
риска от бедствия и защитата на населението и приемане на специфични
политики, изграждане на мрежи, управление на доброволните ресурси,
разпределяне на роли и отговорности и делегиране на власт и ресурси.

Дейност 1.3. Проучване, анализиране и внедряване на научните
изследвания и иновациите в областта на защитата при бедствия:
Привличането на научния потенциал в трансграничния регион Враца Мехединци при прогнозиране и при предотвратяване или намаляване на
последствията от бедствия и подготовката на населението, ще доведе до
подобряване на диалога и сътрудничеството между научните общности и
специалистите, работещи в сферата на оценката, управлението и намаляването
на риска от бедствия. Общинската администрация в Мездра и Инспекторатът за
спешни ситуации в Мехединци ще проучат възможността за сформирането на
съвместен консултативен екип за "Анализ и оценка на риска". По този начин ще
се увеличи ролята на научната експертиза при прогнозиране и планиране на
оперативните действия на органите за управление и екипите на Единната
спасителна система. Необходимо е да се проучи възможността за използване и
прилагане на нови методи за изследвания и модели за оценка на риска и
въздействието на бедствията на всички нива на управление и привличане на
екипи от експертите по планиране и използване на научният им капацитет за
прогнозиране и предотвратяване на бедствия.

Дейност 1.4. Насърчаване на международното сътрудничество за
намаляване на риска от бедствия: Развитие на обмена на добри практики и
Проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”,
ROBG 416
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната
позиция на Европейския съюз

74

експерти в сферата на намаляването на риска от бедствия със сродни структури
на Европейския съюз. Трансграничното сътрудничество в региона Враца –
Мехединци е от изключително голяма полза и създава възможности за
съвместни действия при реакция на кризи и бедствия. В този смисъл обменът
на опит и добри практики между отговорните институции трябва да се извършва
минимум веднъж годишно. Разработване на Насоки за координация и
взаимодействие с ЕС и други международни организации по оказването и
получаването на международна помощ при бедствия.

Оперативна цел № 2: Анализ и оценка на рисковете от бедствия.
Дейност 2.1. Анализиране и поддържане в актуално състояние на
регистърът

на

критичната

инфраструктура

на

територията

на

трансграничния регион Враца - Мехединци.
Концентрацията на голям брой потенциално опасни обекти на територията
на област Враца и окръг Мехединци, предполага създаване и поддържане на
база данни на елементите на критичната инфраструктура, като се разработят
детайлни регистри за тях, съобразени с критериите, регламентирани в
нормативната база на Румъния и България.
Обектите от критичната инфраструктура и зоните за аварийно планиране.
Се картографират. Изследването на повторяемостта на възникването на
неблагоприятните климатични явления, дава възможност за по-доброто
разбиране на рисковете, тяхното управление, повишаване на готовността за
реакция и свеждане до минимум на вредните въздействия.
Изграждането на информационна система за събиране и обработка на
данни за вече установени критични инфраструктури и обектите, ще помогне за
идентифициране на мерки и дейности по защита.
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Разработване на рискови характеристики за всеки потенциално опасен
обект и населено място. Последователно и детайлно разработване на рискова
характеристика за всеки потенциално опасен обект и определяне на зоните за
аварийно планиране, като се определят потенциално застрашените съседни
жилищни сгради и елементи от критичната инфраструктура.
Разработване на рискова характеристика за всяко населено място, като се
определят съществуващите заплахи, заливни зони, зони за аварийно планиране
и други потенциални опасности за здравето и живота на хората.

Дейност 2.2 Анализ и оценка на рисковете от бедствия.
Прогнозирането на риска и въздействието върху здравето и живота на
хората е най- съществената част от цялостната система за защита при бедствия.
Анализа на риска от бедствия, ще подпомогне вземането на решения за
повишаване на капацитета и способностите за планиране и реагиране. При
изготвяне на анализа и оценка на риска от бедствия е необходимо да се
анализира въздействието на отрицателните фактори на природните бедствия и
технологични аварии. За всеки потенциално опасен обект е необходимо да се
отразят зоните за аварийно планиране. С картографирането на опасностите
могат да бъдат идентифицирани областите, които са податливи на конкретни
рискове, което е важен инструмент за планиращите органи и се предлага
съществена информация на обществеността.
За управлението на риска от наводнения се разработват планове, които ще
се

съсредоточат

включително

и

върху

предотвратяването,

прогнозите

за

наводнения

защитата
и

и

системите

готовността,
за

ранно

предупреждение. За да се отчетат вероятните последици от климатичните
промени върху риска от наводнения, се предвижда да се преразгледат и
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актуализират предварителната оценка на риска, картите и плановете за
управление на риска.
Използването на подходящи методики позволява да се разработят планове
за реагиране и за овладяване на възникналите инциденти, като се оптимизира
използването на аварийно – спасителни екипи, чрез минимизиране на разход на
човешки и материални ресурси. Разработването на сценариите за възникване и
развитие на инциденти с опасни химични вещества и дефинирането на зоните
за аварийно планиране, позволява със значителна точност да се определи обема
от очакваните аварийни работи и спасителни мероприятия и да се разработят
варианти за ликвидиране на последствията.
Разработването на детайлни варианти за ликвидиране на последствията от
технологични аварии и природни бедствия ще бъдат основа за проектиране на
системата за безопасност, съчетавайки в единен организъм, провеждането на
всички мероприятия по оповестяването, провеждането на спасителни работи,
провеждането на аварийно възстановителни дейности, деконтаминация,
снабдяване с материално технически средства, оказването на първа медицинска
и квалифицирана лекарска помощ.
За всеки конкретен сценарий се посочват критичните стойности на
физичните величини, критични за здравето и живота на хората, както и
въздействието върху сгради и съоръжения и възможността от възникване на
домино ефект. Като следствие от определения обем от аварийно спасителни
работи,

се

определя

структурата

на

аварийните

екипи,

определя

се

необходимото окомплектоване на личния състав с материално – технически
средства. Определят се задачите на аварийните служби.
Включването на оценките на риска от бедствия в устройственото планиране
и в управлението на гъсто заселените територии, подложени на голям риск от
бедствия и прилагане на мерки за избягване на щети, ще допринесе за
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увеличаване на устойчивостта на застроената среда и друга инфраструктура.
Необходимо е също отчитането на рисковете от бедствия в процедурите по
планиране на големи инфраструктурни проекти и включване на критерии за
проектиране, приемане и изпълнение, както и разработване и насърчаване
използването на насоки и инструменти за мониторинг, за намаляване на риска
от бедствия в контекста на устройствената политика и аграрното планиране. За
намаляване на рисковите фактори следва да се създаде практика за
мониторинги изготвяне на годишни анализи.

Дейност 2.3 Планиране защитата при бедствия.
Планирането на основните мерки за защита при бедствия в област Враца и
окръг Мехединци ще създаде възможност за последователно изпълнение на
целите и постепенно повишаване на възможностите на администрациите в
трансграничния регион за своевременно реагиране и за бързо преодоляване на
негативните последствия причинени от природни бедствия и технологични
аварии. Освен това се предоставя възможност за подобряване на координацията
и привличане на всички заинтересовани за определяне на основните насоки за
усъвършенстване на системата за защита при бедствия. Чрез възможностите,
предоставени от дългосрочното и краткосрочно планиране, ще се осигури
изграждане на ефективна „Система за защита при бедствия“ и реализиране на
основните дейности, определени в тази Стратегия.
Необходимо е да се разработят стандартни оперативни процедури, които
да

гарантират

засилено

и

по

-

ефективно

сътрудничество

между

заинтересованите лица по отношение на комплексния риск.
Проектирането на системата за защита при бедствия, изисква привличане
на високо квалифицирани и подготвени специалисти, които на базата на
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съществуващите нормативни актове и методики в Румъния и България, да
разработят основите на защитата, като прогнозират въздействието, оценят риска
и предложат структура и състав на аварийно спасителни екипи, тяхното
оборудване с технически средства и да се регламентира обучението им.
Изготвяне на регистър на специализирана техника, необходима за
реализиране на планираните аварийно – спасителни работи при бедствия. Със
собствениците на техника се уточнява регламента за използване, времената за
реагиране и реда за заплащане на изразходваните ресурси.

Дейност 2.4. Планиране, изграждане, разширяване и поддържане на
системи за мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване
Намаляването на риска от бедствия и повишаване на устойчивостта се
извършва не само, чрез регистриране и информиране за опасностите,
физическия, социалния и икономическия риск, но и чрез ефективното
използване на системите за мониторинг, прогнози, ранно предупреждение и
оповестяване.
Важна стъпка за това е осигуряване на данни от извършващите се
наблюдения от Центъра за аерокосмическо наблюдение, НИМХ и НИГГГ – БАН,
както и съответните институции в Румъния за прогноза, мониторинг и ранни
предупреждения за опасни явления от хидрометеорологичен и сеизмичен
произход. Това изисква усъвършенстване и кадрово осигуряване на дежурните
длъжностни лица и подобряване на процеса за събиране, обработка и обмен на
данни за намаляване на риска от бедствия.
Необходимо да се насърчава процесът на изграждане на локални системи
за оповестяване в обекти, представляващи строежи І, ІІ и ІІІ категория по
смисъла на законодателството в Румъния и България, или осъществяващи
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дейност, която създава опасност за възникване на бедствие, като се интегрират
с изграждащатата се Националната система за ранно предупреждение и
оповестяване (НСРПО) при бедствия и реализиране на възможност за
оповестяване на населението.
Необходимо е да се интегрира дейността на дежурните длъжностни лица,
чрез изграждане на звено "Логистичен ситуационен център", като се предостави
възможност за концентриране на информацията от всички съществуващи
системи за мониторинг на територията на целевия регион, включително
системата за наблюдение, ранно откриване и оповестяване на горски пожари,
средствата

за

въздушно

наблюдение,

източници

на

метеорологична

информация, средства за наблюдение на водите, измервателните станции на
РИОСВ и др.
Освен това, е необходимо да се прецени възможността за оборудване на
подвижен оперативен център за управление на аварийно спасителните работи в
трансграничния регион Враца - Мехединци.
Нарастващата

активност

на

екстремни

метеорологични

явления,

предполага идентифициране на съществуващите източници на информация и
при необходимост, уплътняване на съществуващата мрежа за наблюдение,
която да се интегрира и да функционира като централизирана информационна
система за събиране на данни за бедствията и последващо анализиране.

Дейност 2.5. Подобряване на съществуващата нормативна база за
намаляване на риска от бедствия
Намаляването на риска от бедствия следва да се основава на интегриран
подход на всички нива за управление в съответствие с вече съществуващите
нормативни актове в различните сектори. За постигането на устойчивост на
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обществото при възникване на бедствия, е необходимо задълбочено да са
анализират действащите нормативни актове, подобряване на механизмите за
намаляване на риска от бедствия, приемане на решения за реализиране на
изискванията в областта на планирането на дейността за намаляване на
последиците от бедствия.
Наложително е да се извърши анализ на изискванията на нормативните
актове и да се направят изводи за предприемане на мерки, целящи, намаляване
на риска от бедствия, чрез ясно дефиниране на структурата и взаимовръзките
на органите за управление в условията на бедствия. Извършването на оценка на
съответствието на нормативните актове в област Враца и окръг Мехединци,
съсредоточени към снижаване на риска от бедствия, ще предостави
възможности за извършване на подходящи и необходими промени.

Дейност 2.6. Развитие на административния капацитет за прилагане
на мерките за защита при бедствия.
Намаляването на риска от бедствия изисква стабилна институционална
база, която следва да бъде усъвършенствана, чрез изграждане на капацитет,
добро управление, насърчаване на подходящи политики, улесняване на
информационния поток и приемане на ефективни механизми за координация.
Специфичните отговорностите на местното самоуправление, за реализиране на
конкретни мерки за защита при бедствия и недостатъчните ресурсите за
намаляване на риска, налагат да се предприемат мерки за повишаване на
институционалния експертен капацитет.
Повишаването на експертния капацитет е необходимо да се концентрира
към създаване на възможности на моделиране на конкретни сценарии за
възникване и развитие на потенциалните рискове, планиране на адекватни
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мерки за защита, както и за подготовка на екипи за реагиране, съчетани с
подкрепа и развитие на доброволчеството. Повишаване на експертния капацитет
ще се реализира, чрез разработване и реализиране на концепция за
структуриране на екип за "Анализ и оценка на риска".

Оперативна цел № 3: Повишаване на готовността за ефективно
реагиране при бедствия на всички нива на управление.

Дейност 3.1. Планиране и реализиране на мерки за защита на
критичните инфраструктури:
Рискът от неблагоприятните явления нараства поради редица фактори,
свързани с нарастваща гъстота на населението на определена територия,
засилващо се изменение на климата, увреждане на околната среда, както и
факта, че днес все повече хора живеят в райони, изложени на риск. Необходимо
е да се разработи механизъм за целогодишно организиране и провеждане на
дейностите за поддържане проводимостта на речните легла и дерета, на
отводнителните и канализационни съоръжения в населените места и речните
участъци след язовирните стени. За целта е необходимо да се определят екипи
за извършване на тази дейност.

Дейност 3.2. Мерки за управление на риска от бедствия:
Включването на оценките на риска от бедствия в устройственото планиране
и в управлението на гъсто заселените територии, подложени на голям риск от
бедствия и прилагане на мерки за избягване на щети, ще допринесе за
увеличаване на устойчивостта на застроената среда и друга инфраструктура.
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Защитата на критичните инфраструктури е съществен елемент и от политиката
за сигурност на трансграничния регион Враца - Мехединци.

Дейност 3.3. Структуриране на органи за управление.
Основа на системата за управление при провеждане на мероприятията за
защита на населението, работниците и служителите от негативните последствия
на природни бедствия и технологични аварии е повишаване качеството на
работа на Щаба за защита при бедствия и поддържане на постоянна готовност
за реагиране. В трансграничния регион Враца- Мехединци е възможно
създаването на обш Щаб, който да включва представители от съответната
структура на окръжно ниво в Румъния и на областно ниво в България, като и
представители на общинско ниво от потенциално засегнати общини.
За повишаване ефективността от дейността на Щаба за защита при бедствия
и изпълнение в пълен обем на мероприятията, определени в годишния план за
работа, ще се разработи система за управление в съответствие със стандартите
за качество.
Подобряване дейността за оказване на методическа и експертна помощ на
органите за управление на обекти от критичната инфраструктура, чиято дейност
е определена като потенциално опасна за населението.

Дейност 3.4. Подобряване на готовността за ефективно реагиране и
възстановяването при бедствия
Дейностите, свързани с поддържане на готовността, по естествен начин са
обвързани с дейностите по реагиране и възстановяване. В този смисъл, те дават
добра възможност за осигуряване на съгласуваност между дейностите за
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управление при бедствия, чрез развитие на капацитет за намаляване на риска
от бедствия (човешки ресурси, технически способности, финансови ресурси и
др.). Актуализирането на насоките и подготовката на указания за планиране,
провеждане и оценка на тренировки и учения за защита при бедствия, както и
ежегодното им провеждане, ще допринесе значително за подобряване на
готовността за ефективно реагиране и за намаляване на риска от бедствия.
Важна предпоставка за ефективното реагиране при бедствия е диалогът,
координацията и обменът на информация между съставните части на Единната
спасителна система. Да се създадат възможности за насърчаване на
сътрудничеството и взаимодействието в областта на мениджмънта на
бедствията, както и обмен на добри практики за оказване на помощ в случай на
бедствия, чрез публично-частно партньорство.

Оперативна цел № 4: Въвеждане на устойчива система за финансиране
на защитата при бедствия

Дейност 4.1.Финансово обезпечаване на подготовката за реагиране при
бедствия:
Целенасочено

планиране

на

финансови

средства

за

обезпечаване

дейностите на органите за управление и частите на Единната спасителна
система в трансграничния регион, включващи материално техническото
обезпечаване, както и определяне на подобаващо възнаграждение. От особена
важност за осигуряване на своевременното реагиране е изграждане на системи
за

наблюдение,

прогнозиране,

реалистично

моделиране,

ранно

предупреждение и оповестяване на населението и органите на изпълнителната
власт, както и на учебно материална база.
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Дейност 4.2.Финансово обезпечаване на дейностите за защита при
бедствия Изследванията и проучванията показват, че публичните и частните
инвестиции в намаляване на риска от бедствия, значително редуцират разходите
необходими за реагиране и възстановяване след бедствия. Навременното и
адекватно инвестиране в различни мерки, ограничаващи въздействието на
определени фактори води до недопускане възникването на бедствия или до
съществено намаляване на техните негативни последици.

Дейност 4.3. Финансово обезпечаване на неотложни аварийно –
възстановителни дейности при бедствия
Осигуряването на нормално функциониране на обществото при бедствия,
задължително преминава и през ефективно и координирано възстановяване.
Това

е

сложен

социален

процес,

който

се

простира

далеч

извън

възстановяването на материални активи или предоставянето на социални
услуги. Възстановяването може да отнеме седмици, месеци, години и дори
десетилетия. За да бъде достатъчно бързо и ефективно, то трябва да се базира
на цялостна и интегрирана рамка, която отчита многостранните му аспекти,
които, в комбинация, поставят основите на устойчивостта на обществото.
Необходим е да се подобри прилагането на механизми за социална помощ при
засегнатите от бедствия деца, възрастни, инвалиди и други социално-уязвими
групи от населението.
В тази връзка, предприемането на необходимите действия и въвеждането
на адекватни механизми за финансиране, ще осигури възможност за справяне с
предизвикателствата на бъдещето. Употребата на т. нар. инструменти за
предварително осигуряване на финансиране, като застраховане (суверенно,
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параметрично,

вторично-застраховане),

финансови

резерви,

кредити

за

справяне с извънредни ситуации др., които допълват обикновено използваните
инструменти за обезпечаване на дейности по защита при бедствия, ще осигури
необходимата адаптивност на системата.
Необходимо е изборът на съответните финансови механизми да бъде
съобразен с потребността от ресурси във времето. Фазата на възстановяване
трябва да се основава на предварително планирани действия, които да не
допускат създаването на същите рискови условия, довели до настъпване на
бедствието.

3.3. Финансово управление на риска от бедствия
Финансовото управление на риска от бедствия се реализира чрез мерки,
като:
•

Разбиране и адекватно оценяване на риска от бедствия върху
публичните финанси;

•

Въвеждане на механизми за финансиране на дейностите за
намаляване на риска от бедствия;

•

Въвеждане на механизми за осигуряване на ликвидност след
бедствия с голям мащаб, с цел по-бързо и ефективно възстановяване
(катастрофичен фонд, параметрично/ суверенно застраховане и
др.);

•

Стимулиране на използването на застраховането;

•

Осигуряване на финансови резерви за реализиране на мерки за
реагиране и възстановяване след бедствия;

•

Насърчаване учредяването и развитието на инструменти за взаимно
подпомагане (фонд „Общинска солидарност“ и др.).
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•

Повишаването на инвестициите в намаляване на риска от бедствия е
възможно да се реализира чрез мерки, като:

•

Въвеждане на механизми за отчитане намаляването на риска от
бедствия, като критерий при финансиране на големи публични и
частни инфраструктурни проекти.

•

Въвеждане

на

механизъм

за

осигуряване

на

планиране

на

възстановяването след бедствия.
•

Участие с проекти в различни европейски програми, в чиито
приоритети е заложена борбата с природните и предизвиканите от
човека бедствия като: Програмите за трансгранично сътрудничество,
Програмите за регионално развитие и за околната среда в Румъния и
България.

•

Изграждане на система за наблюдение и отчетност на разходваните
финансови средства при превенция, реагиране, възстановяване и
подпомагане.

3.4. Примерен сценарий за управление на риска, включващ реално
приложение на мерките за борба с бедствията
Управлението на сложни рискове, едновременно с управление на
ежедневните аспекти на живота и насърчаване на социално-икономическото
развитие може да изглежда отдалечено и теоретично. Може също да е трудно
да си представим как може да изглежда успехът на фона на толкова много
необходимости. Сценарият за измислен крайбрежен град „Турну-Мездрея“,
който е предприел системен подход за управление на риска, предлага
илюстративен сценарий.
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Сценарият е избирателен и дори може да изглежда футуристичен, но се
основава на внимателна експертна мисъл и се предлага като упражнение на
въображението към „бъдещето, което искаме“.
Много от крайбрежните градове са изправени пред сезонен риск от
наводнения, циклоничен вятър и потенциален сеизмичен риск, както и риск от
високи вълни. Те очакват бъдеще на повишаване на морското равнище и все почести времеви екстремуми поради изменението на климата, съчетано със
социално-икономическите предизвикателства на бързия растеж на населението,
повишената експозиция и уязвимостта, засиленото строителство, енергийните
нужди, риска от замърсяване на околната среда, натиск върху управлението на
отпадъците, водни и хранителни ресурси, транспортни и комуникационни
системи, както и спешната глобална необходимост от намаляване на емисиите
на парникови газове за смекчаване на климатичните промени. За да се отговори
на тези предизвикателства и да се премине към устойчиво развитие,
информирано за риска, е необходимо разбиране на взаимовръзките между
системите и подсистемите, в рамките на местното пространствено планиране и
управлението

на

риска,

и

в

съответствие

с

националното

социално-

икономическо планиране на развитието.
Фигурата илюстрира някои елементи на интегрирано управление на риска
във измисления крайбрежен град Турну-Мездрея. Те включват
Намаляване на рисковете от наводнения, свлачища и заливания от
водни басейни
•

Залесяване и/или инженерни мерки за стабилизиране на свлачищни
райони.

•

По-малките

и

по-многобройни

язовири

намаляват

риска

от

наводнения, причинени от проблеми с язовирна стена.
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•

Домовете, предприятията и критичната инфраструктура се пазят от
заливните равнини и крайбрежията.

•

Заливните равнини и крайбрежията са запазени за отдих и
растителност, която поглъща водата при наводнения или заливания
от морски басейни.

•

Механичните или изградените бариери намаляват въздействието и /
или отклоняват наводненията или ударните вълни на бурите.

Системи за ранно предизвестяване (СРП)
• СРП за риск от наводнения и свлачища на основата на метеорологични
прогнози, регистрирани интензивни валежи и за мониторинг на нивата на
теченията на реките позволяват смекчаване на наводненията чрез контролирани
изпускания на язовири, отваряне/затваряне на бариери против наводнения
около града и евакуация на населението, когато е необходимо.
• СРП за морските бури, ураганите и / или цунами, въз основа на прогнозите
за времето, сеизмичната активност и други наблюдения, включително
регионални / глобални системи, които да позволяват евакуация и използване на
механични бариери, ако е необходимо.

Здравеопазване, жилища и благосъстояние
• Жилищни квартали, включително социални сгради, със средна до висока
гъстота, построени на сигурни места, в съответствие с осъвременената
нормативна база за съответните рискове, притежаващи водоснабдяване и
канализация, имащи достъп до здравеопазване, образователни институции и
даващи достъп до пожарни и спешни услуги.
• „Зелена инфраструктура“ – градини и дървета, охлаждащи града,
влияещи благотворно на здравето и осигуряващи място за отдих и културни
занимания.
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• Мрежа от пешеходни и велосипедни алеи, подобряващи сигурността и
здравето и намаляващи замърсяването на въздуха от автомобили.

Водопроводна система
• Множество малки язовири осигуряват достатъчно вода за стопанствата и
града, увеличавайки устойчивостта на суша на цялата територия.
• Системите за питейна вода, помпите и пречиствателните съоръжения са
защитени от наводнения.
• Водата се използва повторно и се рециклира в града с резервен източник
на енергия.

Система за снабдяване с храна
• Наводнените равнини са запазени за посевите, които се възползват от
сезонните наводнения, които също регенерират плодородна почва.
• Язовирите по течението на реката позволяват развъждане на риба.
• Градското земеделие на балкони и покриви увеличава достъпа до пресни
продукти; търговската аквапоника с висока плътност на производството на храни
съчетава нуждите от растителни и рибни хранителни вещества, за да се намали
океанският свръхулов и изтичането на азот от селското стопанство в
атмосферата.
• Устойчивият транспорт и комуникации поддържат местни и регионални
вериги за доставка на храни.

Управление на околната среда и опазване на околната среда
• Всички дъждовни и отпадни води от човешка и индустриална дейност се
третират така, че пречистената вода се връща в реките или морската акватория.
• Възможно най-голямо рециклиране на отпадните материали.
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• Твърдите битови отпадъци се управляват на градско ниво.

Транспорт, комуникации и друга инфраструктура
• Мостовете и пътищата са издигнати и изградени достатъчно стабилно, за
да издържат на по-екстремни метеорологични събития и покачване на морското
равнище.
• Специализираният обществен транспорт с по-висок риск е отделен от
пътната система.
• Защитената от бедствия комуникационна инфраструктура повишава
устойчивостта на всички други градски системи, включително енергийни и
вериги за доставки.
• Транспортните и комуникационни системи са проектирани така, че да
намалят кибер риска с гъвкави системни реакции.

Енергетика
• Малки ВЕЦ снабдяват околните населени места и са свързани с
електропреносната мрежа.
• Децентрализираните слънчеви фотоволтаици на покривите в града, които
отопляват, охлаждат и захранват сгради и които включват зареждане на енергия
за електрически превозни средства, намаляват необходимостта от големи нови
инвестиции в електропреносната мрежа и увеличават издръжливостта към
сривовете на мрежовата система.
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Енергетика
...децентрализира
на соларна и ВЕЦ
мрежа

Системи за ранно
предупреждение
...прогнози,
мониторинг,
планове за действие

Здравеопазване,
жилища и
благосъстояние,

…сигурни сгради,

Управление на
отпадъците и опазване
на околната среда
... пречистени

зелена инфраструктура

отпадни води,
рециклиране,
управление на
твърдите отпадъци

Водопроводна система
...диверсификация на
резервите, устойчиви
на наводнения
доставки, рециклиране
на отпадните води

Система за снабдяване с
храна
...заливни равнини,
градско производство,
устойчиво снабдяване

Транспорт, комуникации
и друга инфраструктура
...системи устойчиви

на бедствия и
климатични промени

Намаление на риска от
наводнения, свлачища и
заливания от водни
басейни

…залесяване, диги,
незастроени зони

Фиг. №5: Елементи на интегрирано управление на риска
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Глава 4: Заключения и препоръки
В трансграничния регион Враца- Мехединци е възможно възникването на
различни по вид бедствия, аварии и катастрофи, които могат да предизвикат
значителни загуби в човешки и материални ресурси.
Прогнозата на възможните събития показва, че тяхното проявление ще
доведе до сериозни затруднения в нормалната работа на инфраструктурата в
районите на бедствия, ще се нарушат жизнено важни системи за управление и
нормалното функциониране на националното стопанство.
Най-сложна обстановка ще се създаде при разрушително земетресение и
авария в атомна електроцентрала.
За овладяване на кризисните ситуации, намаляване на загубите и
ликвидиране на последствията е необходимо планиране и съгласуване на
мероприятията по защитата на населението и собствеността от органите на
изпълнителната власт, местното самоуправление и местната администрация,
организациите със стопанска и идеална цел под ръководството на бъдещ
съвместен щаб за управление на кризите в област Враца и окръг Мехединци.
Характерът на последствията от вероятните бедствия и аварии изисква
готовност за използване на всички способи и средства за защита на населението
и националното стопанство и провеждане на предварителни мероприятия за
недопускане и намаляване на вредното им въздействие.
Изключително важно значение за успешната защита на населението имат
превантивните дейности и особено такива, които позволяват да се прогнозира
появата и/или развитието на бедствените явления, както и за отстраняване на
предпоставките за аварии. Необходимо е модернизиране на националните
сеизмологични, метеорологични и хидрологични системи за наблюдения и
прогнози и се развиват техните предупредителни функции.
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При възникване на огнище на биологично заразяване от особена важност е
своевременно

провеждане

на

профилактика,

лечение

и

дезинфекция.

Необходимо е да се определят границите на огнището на биологично заразяване
от специални противоепидемични и протовоепизооточни формирования на
общините, Регионалната ветеринарно медицинска служба и Регионална здравна
инспекция.
Ограничаване появата и разпространението на остри заразни болести и
вредители по селскостопанските животни и растения е задача на Националната
ветеринарно-медицинска служба, Националната служба по растителна защита и
техните структури в областта.
Обемът и спецификата на спасителните и неотложните аварийновъзстановителни работи налага поддържането в готовност и подготовка на сили
и средства на единната спасителна система.
Възможните последствия за населението при възникване на бедствия и
аварии налагат непрекъснато и целенасочено обучение по способите за защита
и самозащита и своевременно информиране.
За осигуряване провеждането на спасителните и неотложните аварийновъзстановителни работи и осигуряване условия за живот в бедстващи райони е
необходимо създаването на запаси от материално-технически и финансови
средства и регламентиране на реда и начините за използването им.
В заключение на гореизложеното една от най-важните задачи се заключава
в извършване на необходимите превантивни дейности с цел преодоляването на
съществуващите заплахи от природен и техногенен характер и гарантиране
защитата на населението и обектите от критичната инфраструктура.
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Проект „Съвместни усилия срещу природните бедствия“,
ROBG 416 e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на
Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Съдържанието на този документ не представлява
непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на този документ носят
единствено неговите автори.
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