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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 Целта на настоящия доклад  е да систематизира подхода за оценка на риска и 
управлението на рисковете в трансграничния регион (ТГР) България-Румъния, специфично 
обхващащ област Силистра и окръг Калараш, като предпоставка за анализ на областните 
и общински планове за защита при бедствия и последващ анализ на готовността за 
реагиране при извънредни ситуации в ТГР. Анализът на риска и управлението на риска от 
наводнения и горски пожари за пилотния район ще се съсредоточи в идентифициране на 
заплахите от наводнения и пожари, на база на събраната статистическа и историческа 
информация, пространствена информация и доклади за мащаба, честотата, географската 
концентрация, сезонността и предпоставките за възникване на бедствия. Ще бъдат 
идентифицират най-важните рискови зони, ще се отчете управлението на риска и 
наличието и предприети мерки за превенция и предпазване на населението, по отношение 
на бедствията и авариите, които те биха могли да причинят. Анализът на мерките за 
превенцията на природни и причинени от човека бедствия е задължителен елемент при 
управление на екологичните и техногенните системи чрез организиран подход, който 
включва два основни и взаимосвързани етапа за защита на населението при бедствия: 
оценка на заплахите, риска и наличните мерки за превенция, включващи и информираност 
и предупреждение на населението преди настъпване на кризисно събитие; и управление 
при криза с анализ на административната и материална обезпеченост, съответсваща на 
оценката на риска за дадената община и област, мерките за комуникация и 
предупреждение, готовност на административните и доброволчески организации за 
действие, както и оценка на способността на засегнатото население за действие и 
справяне с кризисно събитие.  

 Основна задача на настоящия, първи, доклад е анализ на риска и степента на 
управление на риска, определяне и сравняване на нивата на риска в отделните общини за 
предотвратяване настъпването на бедствия, когато това е възможно, и предприемане на 
стъпки за намаляване на последствията им, когато бедствията са неизбежни. В 
последствие (основно в рамките на „Анализ на областни и общинските планове за защита 
при бедствия за пилотен район (област Силистра - окръг Калараш)“), съпоставянето на 
комплексните нива на риска с наличните мерки за превенция между общините 
(посредством анализ на областни и общински планове за превенция и защита на 
населението от бедствия) ще позволи да се сравнят и приоритизират общините с висок 
рисков потенциал както и да се оцени адекватността на плановете за съвместни действия 
в трансграничния район. Освен това ще бъдат анализирани и начините за комуникиране 
на потенциалните рискове в общините с обществото, с институционални и 
неправителствени организации, доброволчески формирования, като и начините за 
предоставяне на информация за формите на подготовка и обучение за реакция в случай 
на бедствие. 

http://www.interregrobg.eu/
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 Съществуват ред причини, поради които превенцията на бедствия трябва да 
намери своето място. Най-очевидната сред тях е, че бедствията не се съобразяват с 
националните граници и могат да имат транснационален мащаб. Бедствията могат да имат 
отрицателен ефект върху публичните политики в трансграничния регион, които се 
осъществяват от местните и регионални власти, като тези в областта на индустрията, 
селското стопанство и инфраструктурата. Икономическите последствия от бедствията  
могат да имат негативен ефект върху икономическия ръст на региона.  

 По-конкретно, проект “ROBG-332 "Съвместно доброволчество за по-безопасен 
живот" JVSF по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V - А Румъния-България 
2014-2020”, в съответствие с изпълнението на който се разработват настоящият доклад и 
следващи доклади и препоръки, ще се стреми да намали последствията от бедствия в 
рамките на трансграничния регион  чрез:  

• разбиране на основана на знания политика за превенция на бедствия в транс 
граничния регион (ТГР);  

• създаване на връзки между съответните участници и политики във всички фази на 
цикъла на управление на бедствията;  

• подобряване на ефективността на съществуващите методи за управление на риска 
и инструменти по отношение на превенцията на бедствия.  

 Предпоставка за разработването на ефикасна политика за превенция на бедствия 
е по-доброто познаване на бедствията.  

Характеристика на  трансграничния регион 

 Избираемият район на Програмата обхваща региони на административно ниво 
NUTS III или региони, еквивалент на административно ниво NUTS III и LAU1, намиращи се 
на границата между двете партниращи си страни и покриващи следните административни 
единици: 

 

http://www.interregrobg.eu/
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В България: Област Силистра (общините Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, 
Силистра, Ситово и Тутракан) 

В Румъния, Окръг Калараш: Административното деление на територията (от 31 декември 
2000 г.) включва 3 града и 2 общини, 50 комуни (communes) и 160 села. Столицата на 
окръга е Калараш (Fundulea, Dragos Voda, Lehliu-gara, Nicolae Balcescu, Dragalina, Stefan 
Cel Mare, Perisoru, Sarulesti, Fundeni, Valcelele, Vlad Tepes, Lupsanu, Gurbanesti, Valea 
Argovei, Plataresti, Sohatu, Stefan Voda, Independenta, Frasinet, Borcea, Frumusani, 
Alexandru Odobescu, Nana, Vasilati, Ulmu, Jegalia, Ceacu, Unirea, Luica, Modelu, Soldanu, 
Curcani, Budesti, Dichiseni, Dorobantu, Roseti, Gradistea, Manastirea, Ciocanesti, Calarasi, 
Mitreni, Chiselet Radovanu, Ulmeni, Spantov, Cascioarele, Oltenita, Chirnogi). 

 

 

  

  

 

 

 

Зоната за трансгранично сътрудничество България – Румъния, обект на анализ, обхваща 
територия от 7939,1 км2 с общо население от 403 483 души. Избираемата площ в България 
представлява 2,6% (2851,1 км2) от общата територия на страната, съответно избираемата 
площ в Румъния е 5,088 км2 или 2,13% от общата територия на страната. Районът на 
трансграничното сътрудничество се намира в Югоизточна Европа, в североизточната част 

http://www.interregrobg.eu/
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на Балканския полуостров. Географската структура на района на сътрудничество включва 
равнини, хълмисти области и поречието на река Дунав.  

 Област Силистра обхваща източната платовидна подобласт на Дунавската 
равнина, като преобладаващият релеф е равнинен. Климатът е умерено-континентален и 
попада основно в крайдунавската климатична подобласт.  

 Окръг Калараш е част от Sud - Muntenia (South - Muntenia) - регион за развитие в 
Румъния. Подобно за останалите региони за развитие, и тук регионът няма 
административни правомощия, като основната му функция е да координира проекти за 
регионално развитие и да управлява средства от Европейския съюз. Регионът се намира 
изцяло в историческия район Мунтениа, със седалище Агенцията за развитие в Калараш. 
Цялата територия се намира в южната част на равнината Bărăgan и е пресечена от малки 
реки с дълбоки долини. По южната и източната й страна е долината на река Дунав, която 
от източната страна се разделя на няколко клона, образувайки острови. От западната 
страна се намират реките Арге и Дембовица, които образуват широка долина преди да се 
влеят в р. Дунав. 

 Североизточната зона на трансграничното сътрудничество се разполовява от 
река Дунав и най-североизточната част на дунавската равнина в България. Областта 
попада в умерено-континенталната климатична област. Ветровият режим е с 
преобладаваща североизточно-северозападна циркулация, придружена през зимата със 
снеговалежи и поледици. Валежите (450-550 мм) са под средните за страната (650 мм). 
Климатът на областта в равнинно-хълмистата част е умерено топъл и засушлив, а в 
низинната – умерено горещ и засушлив. 

 Водните резерви в областта на сътрудничество включват както повърхностни, 
така и подземни води и най-вече поречието на река Дунав. Освен река Дунав в област 
Силистра няма други пълноводни реки. Съществува само едно значимо изкуствено водно 
тяло – язовир Антимово, община Тутракан, както и няколко плитки еутрофни езера, с най-
голямо значение от които, е езерото Сребърна. На много места се срещат карстови извори, 
чийто воден режим се отличава с колебливост. 

 Трансграничният регион не е особено богат на природни ресурси. Територията 
на област Силистра не е богата на минерални суровинни източници. По долинните 
склонове на суходолията се разкриват скални участъци за строителни материали - 
варовици. Находища за кариерно добиване на кредни меки декоративни варовици за 
облицовка има в районите на с. Ирник (общ. Ситово), с. Подлес (общ. Главиница), с. 
Златоклас (общ. Дулово). При с. Колобър са проучени залежи на каолин с мощност на 
пласта около 18 м. (перспективно за експлоатация). По крайбрежието на река Дунав има 
находища на инертни материали (чакъл, пясък). 
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1.1. Демография 

 Структурата на населението сред участващите звена се различава. Област 
Силистра е разположена в североизточната част на страната, на границата с Република 
Румъния. Тя заема площ от 2 846 km2, което е 2,57% от територията на страната. 
Населението на областта е 119 474 души, при средна гъстота от 41,96 човека/km2. В 
състава на областта са включени 118 населени места, обединени в 7 общини.1 

 

 

 
1 НСИ, оценка-карти на горските пожари 
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 Населението в Румънската част в окръг Кaлaраш е 311 084 души, с най-голям град 
Калараш, с население 76 147 (към 2018 г.), следван от Олтенита с 27 561. Демографският 
потенциал на областта на трансграничното сътрудничество е различен и за двете страни, 
но основната тенденция e за намаляване на населението. През последните години 
населението на българската страна на областта на сътрудничество застарява следвайки 
националната тенденция. В резултат на това човешкият потенциал за икономическо 
развитие, особено в градските райони от българска страна, намалява. От румънска страна 
се наблюдават подобни процеси. 

Население – окръг Калараш 

 Общо Мъже Жени 

Общо население за окръг 
Калараш 

311 084 
152 

699 
158 

385 

Общо градско население 124 638 59 943 64 695 

Калараш 76 147 36 587 39 560 

Олтенита 27 561 13 152 14 409 

Будещи 7 617 3 739 3 878 

Фундулеа 6 692 3 255 3 437 

Лехли-Гара 6 621 3 210 3 411 

Общо население в селските 
райони 

186 446 92 756 93 690 

1.2. Икономически профил 

 От българска страна по отношение на заетостта в основните икономически 
сектори, о Обобщена картина на рисковете от наводнения и горски пожари в България и 
Румъния oсновните дейности в областта са селско и горско стопанство, хранително-
вкусова промишленост, дървопреработка и машиностроене. Икономиката в окръг Калараш 
е ясно доминирана от селско стопанство, а металургията е важна индустрия за района.  

 Характеристиката на индустриалното разположение е различна в двете страни на 
областта на сътрудничество. В Румъния има по-голяма концентрация на промишлени 
дейности, в Калараш или до основните градски селища. По отношение на българските 
промишлени обекти, големите предприятия са само 4 на брой, в гр. Силистра. 

 В област Силистра функционират 3801 предприятия от нефинансовия сектор или 
1% от тези в страната. Заетите лица в тях, които са 35 438, се разпределят по общини с 
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най-висок дял в Силистра – 53.1%, следвани от общините Дулово - 20.0%, Тутракан - 12.4%, 
Главиница - 6.8%, Ситово - 3.4%, Кайнарджа и Алфатар - 2.2%. 

 Икономическата активност в областта не е висока. Равнището на 
предприемачество  (32 брой фирми на 1000 човека) е значително по-ниско от средното за 
страната. Преобладава делът и броят на микро фирмите (91.5%), в които са ангажирани 
39% от заетите лица, като се наблюдава увеличение на техния брой в последните години. 
Всички останали категории фирми намаляват по брой. 

 От българска страна на областта на сътрудничество индустриалният сектор се 
състои от подсектори като: машиностроене за селско стопанска техника, електронна 
промишленост  хранително-вкусовата промишленост, дървообработване; производство на 
храни и напитки; и т. н.2 

 

 От румънската страна преобладаващите подотрасли на промишлеността 
включват: металургия, хранително-вкусова промишленост и текстил. Индустриалната 
продукция е разнообразна и се основава на традиционни дейности - отглеждане на птици, 

 
2 Министерство на околната среда и водите, 2019 г. 
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животни, индустриализация на мляко и месо; рибовъдството; комбинирано производство 
на фуражи; производство на хартия; производството на строителни материали и други: 
текстил, дървообработване, металургия, производство и съхранение на газ, транспорт и 
съхранение на нефт и нефтопродукти, производство на стъкло и стъклопласти, 
производство на биодизел. Основните промишлени продукти са: месо и месни продукти, 
облекло, мляко и млечни продукти, стомана, суров нефт, сглобяем бетон, мебели, хартия, 
стъкло, смесен фураж, захар. 

Индустриално производство за периода 2011-2016 г. (предишна година=100-) 

 

През 2017 г. в окръг Кълъраш са оперирали 4 896 фирми, класифицирани според броя на 
служителите, както следва: 

• 0-9 служители: 4 293 фирми 

• 10-49 служители: 512 

• 50-249 служители: 77 

• 250 + служители: 14 
 

Класификация според типа икономическа дейност: 

• Промишленост: 462 

• Строителство: 405 

• Търговия на едро и дребно; ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети: 
2 020 

• Транспорт и складиране: 351 

http://www.interregrobg.eu/


  
 

 

 

 

www.interregrobg.eu 
Проект „Съвместно доброволчество за по-безопасен живот“, e-MS code: ROBG-332  

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

14 

• Хотели и ресторанти: 162 

• Информация и комуникации: 113 

• Финансово посредничество и застраховане: 45 

• Сделки с недвижими имоти: 68 

• Професионални, научни и технически дейности: 331 

• Административни дейности и спомагателни дейности: 120 

• Образование: 29 

• Здравеопазване и социална помощ: 72 

• Извършване на културни и развлекателни дейности: 59 

• Други услуги: 72 

• Други (не са включени по-горе): 587.3 
 

Еволюцията на основните социално-икономически показатели на ниво окръг 
Калараш през април 2019 г. е както следва:4 

• намаление на промишленото производство през март 2019 г. с 4.9% спрямо 
предходния месец; и с 25.4% в сравнение с промишленото производство през април 
2018 г .; 

• увеличение на нетната номинална средна доходност с 0.5% спрямо предходния 
месец; съответно с 12.5% спрямо април 2018 г .; 

• намаление на регистрираната безработица в края на април 2019 г. с 0.3 процентни 
пункта спрямо спрямо предходния месец и съответно с 0.6 процентни пункта спрямо 
април 2018 г .; 

• намаляване на нетния индекс на ползване на местата за настаняване в 
туристическите структури за настаняване с 1,2 процентни пунктове спрямо 
предходния месец и увеличение с 5,5 пункта в сравнение с април 2018 г .; 

• запазване на същия брой разрешителни за строеж, издадени за сгради, в сравнение 
с предходния месец (42) и увеличението с 6 в сравнение с април 2018 г.; 

• увеличаване на броя на живородените и намаляване на общия брой смъртни 
случаи, бракове, разводите и смъртните случаи под 1 година спрямо предходния 
месец и същия период на предходната година. 

 Повечето от предприятията в областта на ТГР са представени от малки и средни 
предприятия (МСП) и малък дял големи предприятия. В зоната за сътрудничество частната 
инициатива е твърде динамична в сектора на МСП през последните години. Основната 
причина за това е насърчаването на свободната конкуренция и възможностите за заетост. 
Днес повечето от новооткритите работни места са МСП. От българска страна делът на МСП 

 
3 Национален статистически институт, Румъния, 2019 г. 
4 пак там 
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е над 99%. Като цяло, МСП в програмната област имат стабилна позиция на вътрешния 
пазар, но много малък брой МСП изнасят в чужбина. 

 Секторът на услугите отчита най-голям относителен дял и възходяща 
тенденция в структурата на икономиката в областта на сътрудничеството. Селското 
стопанство традиционно се развива в областта на ТГР. От българска страна, площите на 
земеделската земя и горите са съответно 58.57% и 33.19% от общата територия. Основните 
култури, които се отглеждат, са зърнени култури, овощни градини, плодове и зеленчуци, 
грозде и други. Животновъдството в региона обхваща всички видове животни. Селското 
стопанство е изправено пред редица ограничения: разпръсната собственост, намалени 
поливни площи, остарели съоръжения, недостиг на инвестиции и нови технологии, 
недостатъци в интеграцията с хранително-вкусовата промишленост и др.  

 От румънска страна делът на земеделските земи и гори е висок спрямо общата 
територия на окръга. Размерът на горския фонд в окръг Калараш е 22000 ha. Въпреки че 
като цяло се увеличава, темповете на растеж на икономиката все още остават 
недостатъчни за преодоляване на значителното изоставане в трансграничното 
сътрудничество между България и Румъния в сравнение със средните стойности на ЕС. 
Следователно са необходими подходящи интервенции, за да се подобри общият 
икономически потенциал на областта за сътрудничество. 

1.3. Околна среда  

• Въздух: Условията на атмосферния въздух в района на ТГР са сравнително добри. 
Основните причини за замърсяването на въздуха са емисиите на гориво, използвано 
в промишлеността и за домакинствата, за отопление и изгорели газове на превозни 
средства. През последните няколко години индексът на общото замърсяване на 
въздуха намалява и за двете страни на областта на трансграничното 
сътрудничество. 

• Вода: Съгласно събраните данни, екологичното състояние на повърхностните води 
също може да бъде оценено като сравнително добро. Основна причина за 
замърсяването на водите в региона е липсата на канализационна система за по-
голямата част от малките и средните общини. Подземните води са замърсени в 
някои райони главно с нитрати, фосфати и др. От Румънска страна основните 
приемни органи на отпадъчните води са езерата и реките. Тъй като районът на 
сътрудничество е пресичан от река Дунав, съвместното управление на водите и на 
риска от наводнения предлага отлична възможност за сътрудничество.  

• Почви: Състоянието на почвите в района на ТГР е адекватно. Сериозен феномен на 
разрушаването на почвата - ерозията е настъпила през последните няколко години. 
Ерозията на почвата се среща в крайбрежните и частично в залесените райони. 
Ограниченото използване на пестициди, "зеленото" земеделие и контролът върху 
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замърсяването на въздуха и водите и др. доведе до тенденция за подобряване на 
екологичната обстановка през последните години. Намаляването на почвената 
ерозия в региона би могло да бъде област за сътрудничество.  

• Биологично разнообразие: Голямото изобилие от флора и фауна и разнообразието 
от местообитания и екосистеми може лесно да бъде засегнато от хаотични 
икономически дейности. Създадените защитени територии и други планове за 
очертаване на нови са ключът към опазването и опазването на богатството на 
региона. В района на ТГР от българска страна се намира природен резерват 
Сребърна.  

1.4. Обща картина на рисковете от наводнения и горски пожари в ТГР 

Съществуващите национални и регионални (на ниво NUTS II, III) оценки на 
рисковете от наводнения в ТГР формират обща представа за нисък до умерен риск, като 
последният се повишава в поречието на река Дунав. 

 

Източник: Министерство на околната среда и водите, 2019 г. 
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Едно от най-често срещаните бедствия в Румъния са наводненията. Оценката на 
риска от наводнения, анализирана в рамките на прилагането на Директивата за 
наводненията5 на ЕК, взема предвид приблизителният брой на потенциално засегнатите 
жители; вид икономическа дейност в потенциално засегнатия район; Инсталации по КПКЗ 
(виж приложение I към Директива 96/61 / ЕО за комплексно предотвратяване и контрол 
на замърсяването), които могат да причинят случайно замърсяване в случай на 
наводнение; потенциално засегнати защитени зони и т.н. 

През периода 1960 - 2010 г. са настъпили около 400 важни наводнения, сред които 
39 се считат за значими исторически наводнения, основани на хидрологични критерии и 
критерии, които отчитат степента на негативните последици от наводненията. По този 
начин са определени 36 значими исторически събития за вътрешните реки и 3 за Дунав, и 
375 района с потенциален значителен риск от наводнения по вътрешните реки - 24 по река 
Дунав. През този период са регистрирани 237 жертви (6.6 средни жертви / събития). 

 

Източник: Национална оценка на риска, 2016 г., Главен инспекторат за 
извънредни ситуации, Румъния 

По-новата история на наводненията в Румъния показва голямото въздействие на 
тази опасност върху населението и инфраструктурата - наводнения през 2005 и 2006 г. 

 
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007L0060  
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засягат над 1,5 милиона души (93 починали), включително унищожават важна част от 
инфраструктурата и причиняват щети от около 2 млрд. Евро.6 

 

Източник: Национална оценка на риска, 2016 г., Главен инспекторат за 
извънредни ситуации, Румъния 

По отношение на опасността възникване на горски пожари и историческите 
данни за възникнали пожари, област Силистра попада под средните за страната нива. 
Общата горска територия на областта обхваща площ от 63 276 ha или 1,51% от горската 
територия на страната. Залесената част от горските територии е с площ 59 348 ha, при 
сравнително ниска лесистост - 20,85%. По категории горските територии се разделят на 
иглолистни - 0,80%, широколистни - 92,99% и незалесени площи - 6,21%. Площите от I клас 
на пожарна опасност са 8,3% от общата горска територия. 

В периода 2006–2015 г. в горските територии на област Силистра са регистрирани 48 
пожара, опожарили общо площ от 472,8 ha. Средногодишният размер на един пожар е 9,25 
ha – 1,63 пъти под средния за страната. Средногодишният процент на опожаряване на 
горските територии е 0,07%, или 3 пъти под средния за страната. По вид горските пожари 
се разделят на върхови - 1,17% и низови - 98,83%. Годините с максимални стойности на 
пожарната активност са 2007 и 2012 г., когато големината на опожарените площи 
надхвърля средните за периода съответно 4,7 и 1,8 пъти.  

 

 
6 Country Report, Conditionality Romania, 2016 г. 
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Проучването на предходни оценки и изследвания показва, че: 

• В горските територии на областта средногодишно възникват по 0,08 пожара на площ 
от 1000 ha; 

• В горските територии на областта на всеки 1000 ha се опожаряват по 0,75 ha.7 

В Румъния горските масиви обикновено се намират в най-стръмните и недостъпни 
райони, в контекста на по-лоши почвени условия. Горските пожари се срещат най-вече в 
сухи периоди, особено в горите от хълмистата подкарпатска област. По отношение на 
времето и местоположението на пожарите е установено, че най-много са регистрирани 
през пролетния сезон (51%), следвани от летния сезон (25%), падането (18%) и зимата (6%). 
Сезонността на пожарите корелира със сухите периоди, както и със земеделските 
практики за изгаряне на растителните отпадъци за изчистване на земите. Размерът на 
горския фонд в окръг Калараш е 22000 ha.  

Човешкото присъствие и активност са основните движещи сили за възникване на 
събития от горски пожари. Това твърдение се поддържа и от вътрешно-годишното и 
пространствено разпределение на пожара, което е по-често срещано в хълмистите области 
през пролетта и есента, когато се практикуват земеделски изгаряния за управление на 
растителността. През лятото повечето горски пожари се появяват в равнините, когато 
изгарянето на стърнищата е често срещано явление и в планините, поради засилена 
човешка дейност в ненаселените райони.  

На територията на Румъния, вероятността и честотата на горските пожари се е 
удвоила до 341 събития / година през последното десетилетие, в сравнение с 
историческата (1956-2005 г.) средна стойност от 175. Измененията на климата са възможна 
причина за отчетеното увеличение. Средната изгоряла площ се е увеличила с 25%, от 5.2 
на 6.5 ha за същия период. Тенденциите за увеличаване на честотите на горски пожари и 
горски площи са в съответствие с проучванията, показващи, че изменението на климата 
съответства с повишена опасност от пожари.8 Вероятността от възникване на горски 
пожари на територията на Румъния е показана по-долу: 

 
7 Любенов, К., 2016, Извършване на оценка и картографиране на риска от горски пожари на територията на страната 
8 Country Report, Conditionality Romania, 2016 г.  
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Източник: Национална оценка на риска, 2016 г., Главен инспекторат за извънредни 
ситуации, Румъния 

2. МОДЕЛЕН ПОДХОД  ЗА ОЦЕКА НА РИСКА 

 Подходът за анализ на риска свързан с мащаба или уязвимостта, честотата, 
географското райониране и предпоставките за възникване на бедствия в трансграничния 
район е допълнен с анализ и на  управление на превенцията и информираност на 
обществото.  

 Проектът изисква и представянето на карти на заплахата и риска от наводнения 
и горски пожари. Събирането на пространствена информация и карти се оказва много 
неточна и липсващата като информация, но с налична информация която може 
пространствено да се реферира към общините в ТГР. За целта са обобщени данните и 
посредством методът RkFMEA са изготвени такива карти, като е и нормализиран рискът 
според коефициента за възрастова зависимост.   

 Моделът за събиране на данните, оценка на риска в трансграничния регион  в 
съответствие с изпълнението на Проекта и изобразяването на картите и заключенията 
относно управленски решения  включва следните основни елементи: 

2.1. Създаване на информационен архив за бедствията в трансграничния регион  

 Добавената стайност на методологията на настоящия анализ позволява 
натрупване на база данни, която в бъдеще, с регулярна актуализация, може да бъде 
интегрирана в подкрепа на превенцията на  рискове. Данните са събрани на ниво общини, 
обобщени в табличен вид, с посочване на източника и периода. Данните след това са 

http://www.interregrobg.eu/
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обобщени съгласно класификацията на заплахите. Най-сериозна е липсата на конкретна 
информация за състоянието на съществуващите мерки за превенция както и за конкретни 
планове за бъдещи мерки за превенция. Основните използвани източници на информация, 
обобщено, са следните:  

• публично достъпни данни от областни и общински планове за развитие и планове за 
защита при бедствия;  

• българските и румънските национални статистически институти;  

• Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, България;  

• Генерална инспекция за извънредни ситуации, Румъния;  

• Басейнова дирекция „Дунавски район“ 

• Министерство на околната среда и водите на Република България;  

• Други анализи, проучвания и оценки на национално и местно ниво за България и 
Румъния, включително публикации на неправителствени организации и други 
заинтересовани страни. 

 За целите на оценката на риска са използвани исторически и актуални данни за 
бедствията и авариите в ТГР. В този контекст трябва да бъде отчетен фактът, че 
достъпността на необходимата информацията е ограничена, със сериозни трудности при 
опит за сравнимост - използват се различни критерии като например брой на жертвите, 
размер на щетите, брой на събитията, случващи се в даден период от време. Данните за 
физическите и икономическите последствия от бедствията са, в най-добрия случай, 
индикативни.  

2.2. Методология  за оценка и анализ на риска 

 Основна задача на проекта е даде сравними и лесно разбираеми резултати за 
възможните бедствия и щети, като и за готовността за предпазване от щети и 
възможностите за реагиране и спасяване при настъпване на бедствия в общините на ТГР. 
Най-разбираемият и лесен за сравнение подход е чрез ГИС карти на общините в ТГР. За 
целта тук се предлага метод за оценка на риска за населението от различните заплахи по 
единна система за оценка и експертен анализ на наличните данни.  

 С предлагания RkFMEA метод и събиране на данни се осъществява 
картографиране на заплахите и риска и така да бъдат идентифицирани областите, които 
са податливи на конкретни рискове. Той предлага и извеждане на полезна информация за 
обществеността и е важен инструмент за планиращите органи.  

http://www.interregrobg.eu/
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2.3. Видове рискове  

 Има много видове и типове риск, както и много и различни определения за риск, 
в зависимост от сферата на живота, за която се отнасят. Тук и по-нататък, предмет на 
анализ ще е рискът за човешкото здраве породен от природни и техногенни заплахи. 
Материалните рискове ще бъдат отчетени, но основната задача на анализа e защитата на 
населението при бедствия и аварии.  

 Английският език предлага две думи с почти покриващи се значения за риск – 
Hazard и Risk, но и двете на Български стандартно се превеждат като риск. Първата носи 
повече контекста на вероятността от опасност, заплаха или бедствие, докато втората 
повече е в контекста за величината на щетата или ползата. В международната практика 
двете понятия имат и еднакво значение, а когато е различно, то основно първото е 
свързано с вероятността от опасността, а второто с вероятността за величината на щетата 
или ползата.  

Определението за Риск, в контекста на настоящая доклад е: Риск е вероятността да 
настъпи бедствие в следствие на природно кризисно събитие или техногенно 
неблагоприятно събитие, което би причинило сериозно въздействие върху човешкото 
здраве и живот, както и до материални и екологични щети в дадена зона. 

2.4. Методология за управление на рисковете  

 За да се разбере и изучи всяка рискова ситуация, тя преминава през три важни 
етапа:  

• Анализ на риска: при анализа на риска се разглеждат потенциалните негативни 
последствия, които могат да възникнат в резултат на реализирането на опасностите, 
които всяка система носи иманентно. В този случай и в контекста на безопасността, 
негативно последствие може да бъде влошаване на здравето на един, или повече 
хора, инцидент или авария на техническа система или устройство, замърсяване или 
унищожаване на екологична система, смърт на група хора или увеличаване на 
смъртността на населението, материални щети от реализирани опасности или 
повишени разходи за безопасност.  

• Оценка на риска: оценката на риска води до “оразмеряването” му. В този етап се 
търси отговор на основните въпроси: Каква е вероятността за реализиране на 
опасността? и Каква ще бъде тежестта, при реализиране на опасността? 

• Управление на риска: управлението на риска е в създаване на условия и взимане 
на мерки в поддържането му на ниво “Толкова Ниско, Колкото е Практически 
Разумно” (ТНКПР) и във вид, в които той може да съществува в средата, в степен, 
която е приемлива за живеещите в нея организми.  

http://www.interregrobg.eu/
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2.5. ЕСПОН класификация и тежести на заплахите 

 Статистически данните за изминали аварии и за разпределение на тежестите от 
тези заплахи при интегрирана оценка на заплахите и риска се събират по различен начин 
от различни администрации. Но има европейска директива и практика, която в дадения 
случай дава възможността да се сравнява при еднакви условия заплахите и риска в ТГР. 

Класификация и тежест на заплахите в Европа %  

Природни заплахи Тежест %  
Лавини  2.30 
Засушаване 7.50 
Земетресения 11.10 
Екстремни температури 3.60 
Наводнения 15.60 
Горски пожари 11.40 
Свлачища 6.20 
Щормово поддигане на морето 4.50 
Цунами  1.40 
Вулканични изригвания 2.80 
Зимни бури 7.50 
Общо природни 73.90 
Технологични заплахи  
Въздухоплавателни 2.10 
Заплахи от големи аварии 8.40 
Атомни централи 7.80 
Нефтопродукти - транспорт,  
складиране, обработка 7.80 
Общо технологични заплахи 26.10 

Общо  100.00  

2.6. Заплахи обект на проучванията на минали събития  

 На база на наличната, събрана и структуриране в рамките на проекта, 
информация, включително статистическа информация, исторически и социално-
икономически показатели, качествена информация, съдържаща се в общинските и 
областни планове за развитие, плановете за управление на риска от наводнения и 
плановете за защита при бедствия в региона, са изведени основните заплахи за ТГР. В 
табличен вид и с корелация между отделните бази данни и източник, таблиците са дадени 
в Приложение 1. Основните данни за заплахите от наводнения и горски пожари са 
верифицирани и с въпросите към участниците в проведените интервюта. Така 
установените природни, екологични заплахи, подредени по тяхната значимост на щетите 

http://www.interregrobg.eu/
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от минали събития са: наводнение, горски пожари, свлачища, зимни бури, засушаване, 
екстремни температури, бури, земетръс. 

 Технологичните заплахи, установени от проучването са: атомна централа, 
радиоактивни замърсявания, заплаха от големи аварии в химически заводи и предприятия 
и складови бази с токсични материали, заплаха при складиране, преработка и транспорт 
на нефтопродукти. 

 От гледна точка на така установените заплахи, се вижда че те покриват в много 
голям обхват класификацията на ESPON и също, че ще може да се ползват тежестите 
изведени там за общата оценка на риска. Освен това, установените заплахи отговарят и на 
класификаторите на НСИ, което позволява да се ползва статистически данни, налични в 
общините.  

 След анализ на заплахите от минали събития, за целта на настоящия проект ще 
се използва международната класификация на заплахите съгласно ESPON, за тези заплахи, 
които са характерни за дадена община. 

2.7. Обект на анализ и оценка на риска 

 Рискът трябва да бъде локализиран, спрямо района на въздействие и оценка на 
заплахата и там да се оцени уязвимостта, вероятността, щетите и наличните мерки за 
превенция. Обект за анализ и мониторинг са заплахите и риска за човешко здраве, които 
засягат общини, жизнено важни за функционирането на икономиката райони, или могат 
да причинят материални и човешки щети в значими размери. Не се счита и няма да се 
третира риск касаещ само единичен обект или индивид, защото това е практически, 
технически и финансово невъзможно и необосновано. Задачите, поставени с настоящия 
проект, изискват данните да се отнасят до община и да се събират и оценяват на ниво 
община. Зоната, която ще бъде обект на оценка на заплахите, уязвимостите, щетите и 
риска ще е територията на общината. 

2.8. Оценка на щети и прагове 

 Международната практика и изисквания съгласно EM-DAT за докладване при 
настъпило кризисно събитие са за следните щети при природни бедствия, като поне един 
от критериите трябва да бъде изпълнен: 

• 10 или повече души докладвани за загинали; 

• 100 души докладвани като пострадали или засегнати; 

• Обява за състояние на бедствие (бедствено положение); 

• Отправена молба за международна помощ. 
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 Методиката за определяне на риска от наводнения за район на заливане, приета 
от МОСВ и съответстваща на изискванията на Директивата за наводненията дава следните 
критерии: 

№  Критерии по категории  Мерна 
единиц
а 

   

 Ниво  Нисък  Среден  Висок 

Човешко здраве     

1  Засегнати жители  Брой  300  1 500  3 000 

2  Засегнати елементи от 
критичната инфраструктура 
или засегнати сгради с 
обществено значение 
(болници, училища; и др.) 

Брой  1  3  6 

3  Кладенци и помпени станции 
за питейно водоснабдяване 

Брой  4  18  38 

Стопанска дейност     

1 Обобщена икономическа 
стойност на щети 

Лев 700 х. 3 000 х. 7 000 х. 

  

 За настоящия проект ще се използва праг от 100, общо пряко и косвено, засегнати 
жители за дадена община, като последици от евентуално настъпило събитие по някоя от 
заплахите, установени тук. Тази класификация за докладване е само за настъпили аварии. 
За целите на управлението на риска, е необходим критерий за предварителна оценка или 
прогноза за евентуални щети при настъпване на определено кризисно събитие за 
установените заплахи.  

 След внимателен преглед и анализ на възможните критерии е избран финансовия 
критерий за щетите. Той се определя като процентно съотношение на прогнозираните 
щети за дадено бедствие и териториална единица, към БВП за тази териториална единица 
като долната граница е приета за 5%, средният интервал е от 5% до 10% и за висок се взема 
за повече от 10%. Основният критерии обаче за 100 души като потенциално засегнати или 
едно съоръжение пострадало със значение за 100 души ще бъде спазвано на 
административно LAU1 ниво, което е община за България. 
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 Материалните щети са само индикатор за възможността на населението на 
общината да се справи с последиците и щетите от евентуално кризисно събитие или 
бедствие. Използвайки този сравнителен индикатор е възможно съпоставянето на риска 
за човешкото здраве при еднакви условия с другите общини по проекта. 

 Другият фактор, който обуславя възможността на населението на дадена община 
да се справи с последствията и щетите от евентуално кризисно събитие е съотношението 
на нетрудоспособните към трудоспособното население на тази община. При наличието на 
малко работещи, но деца и много възрастни хора, то те по-трудно ще се справят с 
бедствие, ако е обратното. Това се измерва с коефициента на възрастова зависимост, 
който показва броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти (населението под 
15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в 
„независимите“ възрасти (от 15 до 65 години). При фактор до 45% общината е много 
активна, сравнително по-слаба в диапазона от 46% до 55% и много слаба в диапазона над 
55% за този коефициент. За сравнение този коефициент за България за 2015 година е 
52.4%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко 
от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2005г. този коефициент е бил съответно 
44.5%. 

 Материалните и човешки щети ще бъдат приведени в тези финансови измерения, 
и рискът за здравето ще бъде нормализиран с тяхна помощ, като така ще има съизмерим 
риск за всички общини по проекта, независимо от тяхното богатство и демографска 
характеристика. За базата данни на първия етап се използват финансовите оценки от 
настъпили бедствия заедно с експертна оценка на специалисти от общината за прогнозни 
стойности за евентуални щети. 

2.9. Методи за управление на риска 

 Направеният анализ на постигнатите международни резултати и приложения в 
сферата на превантивната дейност и управление на риска, показва, че превенцията и 
свеждането на превенцията и управлението на риска на ниво община, заедно с 
институционалната подкрепа и развитие на такова ниво са приоритети за постигането на 
ефективност и изпълнимост и устойчиво развитие.  

2.10. Глобално управление на риска на макро ниво 

 Стандартните подходи за управление на риска или по-точно казано за мониторинг 
на риска, са на база на статистика на изминали аварии и бедствия. Те се концентрират в 
управление на глобалните и регионални политики и целят да отчетат и да се планират 
мерките за противодействие на международно, национално и регионално ниво, както и да 
се следи за глобалните изменения в климата и за ефективността на предприетите 
глобални мерки. На база на тези статистически изследвания и съответно изведени 
геоинформационни многослойни системи се прави планирането на мерките на национално 
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и регионално ниво или на макро ниво на управление. Индивидуалните мерки и политики 
на местно ниво - община или кметство, остават приоритет за определяне и решаване на  
това местно ниво, но нито ресурсите, нито планирането на мерките, нито ефекта от тези 
мерки се отчитат от системите за мониторинг и управление, докато не се проявят като 
статистически показатели поне на NUTSIII ниво.  

 Управлението на риска по този метод е на макро ниво от типа “top down”, но 
изисква много сериозно планиране и ресурсно обезпечаване и административно силно 
изградена и функционираща система, за да може да отговори на нуждите от ефективни 
мерки на ниво община и най-вече на ниво община да се направят конкретни планове за 
защита при бедствия. Но този метод не позволява реално да се отчита ефикасността на 
мерките за намаляване на риска, както и да помогне за анализ на риска на ниво кметство 
и община, нито позволява управление на ресурсите за намаляване на риска, свързано 
директно със самия риск и за конкретизиране на плановете за защита. 

 По-долу са представени два примера на геоинформационни системи за 
мониторинг на риска. Първият е по проект с огромно финансиране и под егидата на 
световната банка. Вторият е по EPSON на Европейския съюз. 

Глобален природен риск според щети  
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Световна интегрирана карта на заплахите  

 

 Другият подход за управление на риска е на микро ниво от долу нагоре. Това 
означава анализиране на риска, определяне на рисковите зони и евентуални щети и 
планиране на мерките и ресурсите за осъществяването им на най-ниското ниво – кметство 
и община. Това отговаря на политиката на децентрализация на местната власт и най-вече 
на изискването и практиката местната, кметска и общинска управа да са отговорни за 
предприемане на превантивни мерки и те да са основните фактори при оценка на щетите 
и предприемане на мерките след настъпили аварии и аварии с изготвянето на конкретни 
планове за защита при бедствия. На общинско ниво се събира и обобщава всичката 
информация за аварии и превантивни мерки от всички институции и организации, които 
имат отношение към кризисните събития или са собственици на съоръжения и инсталации, 
които могат да предизвикат кризисно събитие или бедствие, при определени негативни 
природни събития, или при лоша поддръжка и стопанисване. Това е и нивото, което е 
отговорно за физическия визуален мониторинг на рисковите фактори и основното ниво за 
планиране на мерките и ресурсите за превенция, както и за тяхното осъществяване.  

 Пресечната плоскост или обединяването на мониторинга и управлението на риска 
при двата метода се явява ниво регион или NUTS3 ниво. Геоинформационните системи и  
бази данни, изградени на база на превантивното и ресурсно управление на риска, 
позволяват да се следи и динамиката на промяната на риска, в зависимост от 
предприетите превантивни мерки, в краткосрочен и дългосрочен план, както и да се 
управляват ефективно ресурсите за осъществяване на превантивните мерки на ниво 
община и регион.  
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2.11. Превантивно и ресурсно управление на риска 

 Общо рискът представлява вероятността да настъпи случайно събитие на дадено 
място с определени последици. Случайните събития не могат да се управляват, но могат 
да се управляват действия свързани с увеличаване или намаляване на последиците от 
настъпило случайно събитие. Общинските планове за защита при бедствия изискват 
анализ на риска на ниво община и планиране на превантивни мерки, както и план за 
действие в случай на настъпило кризисно събитие. Анализът на риска показва кои са 
основните заплахи и уязвими общности в случай на кризисно събитие и е основната 
предпоставка за конкретен и ефикасен план за защита. Планирането и изпълнението на 
превантивни мерки са част от плановете за защита. А това по себе си е и управление на 
риска. 

 Под управление на риска се разбира управление на човешки дейности довеждащи 
до намаляване или увеличаване на величината на щетите и човешките жертви, които биха 
били причинени от настъпили природни бедствия и до управление на дейности водещи до 
промяна на вероятността да настъпи бедствие, в резултат на природно кризисно събитие, 
ако това е възможно. Това е управление на превантивните мерки. Управлението на 
превантивните мерки е стандартно като подход при управление на процес, но и изисква 
контрол на изпълнението на дейностите за намаляване на риска и мониторинг и 
верификация на постигнатото изменение на риска и последващи нов анализ, планиране и 
изпълнение. 

3. FMEA И RKFMEA 

3.1. FMEA 

 Изборът за модел и технология за управление на риска, изисква управление на 
най-долното възможно ниво на управление и събиране на данните – ниво община и 
изграждането на йерархична структура след това на базата данни и представянето на 
данните в подходящ формат за визуализиране и управление на база ГИС. За да се 
представят в ГИС и да могат да се сравняват данните и обобщените справки за заплахите 
и риска трябва да имат цифрово изражение. Метод за оценка на риска с извеждането на 
риска в цифров вид е FMEA.  Инженерният метод FMEA означава Failure Mode Effect 
Analysis. При него се оценява уязвимостта за дефект или повреда на система и какво може 
да предизвика за цялата система, вероятността това да се случи и мерките за контрол и 
мониторинг. Трите фактора са съответно R, P и N и се остойностяват в цели числа от 1 до 
10. В оригиналния FMEA метод има включен фактор „N”, който определя степента на 
ефективност на контролната функция, която е предприета за проверка или за откриване 
на евентуална причина за авария или дефект. Модифицирайки този фактор като фактор за 
ефективността на предприета мярка или действие, или такива предстоящи за 
предприемане, за намаляване на риска от конкретно природно кризисно събитие, дава 
възможност вече за комплексна оценка на риска, включващ вече в това и предприетите 
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мерки, вероятността и уязвимостта от кризисно събитие. Това е един от основните 
принципи заложени в системата RkFMEA.  

3.2. RkFMEA и факторите ѝ L и D 

 Системата за анализ на риска и управление на превенцията трябва да предлага 
единен метод за анализ и оценка на риска и остойностяване на факторите. Присъщи за 
системата са WEB базираните приложения и подходите към регионалните мрежи. Тези 
основни системни принципи и съображения са заложени като принципи и приложения в 
RkFME9 като методи и инструмент за анализ и оценка на риска и управление на 
превантивните мерки.10 

 RkFMEA е управленска система и се основава не на преобладаващия подход „от 
горе надолу” (top down), а на подхода „от долу нагоре” (bottom–up) за събиране на 
данните, за анализ и оценка на риска, за планиране и управление на мерките за 
превенция. Системата се базира на метода  FMEA, и се използват стандартизирани набори 
от количествени фактори със стойности от 1 до 10.  

 RkFMEA добавя два важни фактора за оценка и анализ на риска и за управлението 
– този за съществуващия контрол или мярка за превенция с тяхната ефективност и за 
предложени бъдещи предпазни мерки и техния ефект. Системата добавя и възможността 
за икономически оценки и планиране и бюджетиране на бъдещи мерки за превенция и 
управление на ресурсите. R в акронима представлява управлението на ресурсите. 

 RkFMEA дава количествено измерение на риска, което позволява сравнение на 
риска, включващо и ефекта на настоящата и съществуваща превантивна мярка или 
действие (RPN _Risk Prioriy Number) и в допълнение тя дава комплексния рисков фактор 
(RPNF), представляващ риска със спешността и необходимата инвестиция за превенция и 
управление на ресурсите. В настоящия проект не се определя комплексния рисков фактор 
F но системата дава възможност за описване на предлаганите нови мерки за превенция и 
при последващо обновяване на данните, ако тези или тази нова мярка е осъществена, това 
да се отрази във фактора N. В допълнение към RkFMEA са добавени два други фактора за 
комплексна оценка на риска, отчитайки платежоспособността на общината и нейното 
демографско състояние – факторите L и D. Те са също със стойности от 1 до 10, като  
приема най-ниските стойности от 1 до 3 в случай, че материалните щети от евентуално 
събитие са под 4% от БВП на общината, 4 до 6 за стойности от 4% до 10%, 7 до 10 за щети 
над 10% от БВП и 10 за щети на 30% и над 30% от БВП. Демографският фактор D е за 
коефициента на възрастова зависимост, като неговата стойност е от 1 до 3 при коефициент 
под 45%, 4 до 6 за стойности от 45% до 55% и 7 до 10 за стойности над 55%.  

 
9 Канев, 2010 
10 Канев, 2011 
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 Всички фактори в RkFMEA са разпределени в три нива – ниско, добро или 
пренебрежимо оцветено в зелено; средно, приемливо, изискващо внимание – оцветено в 
жълто; и високо, опасно, неприемливо изискващо спешно внимание – оцветено в червено. 
Комплексният фактор RPNLD интеграира или „нормализира“ оценката на риска със 
способността на населението да се справи с аварии.  

 Управлението изисква и обратната връзка или контрол по изпълнението. RkFMEA 
съдържа фактора време и базата данни изградена на събраната информация позволява да 
се следи и да се показва промяната на риска или най-важният фактор за управление – 
тенденцията на риска и ефекта от предприетите мерки. 

 RkFMEA позволява да се оценят уязвимостта, щетите и политиките, даже и тогава, 
когато те не са изрично определени. В този случай експертното знание или оценка на 
място, данни от предишни исторически събития или налични знания са факторите, които 
дават възможност да се оцени и риска и мерките и действията. RkFMEA е динамичен, 
гъвкав и самоусъвършенстващ се модел за превантивно и ресурсно управление на  риска. 

3.3. Събиране на данни с RkFMEA 

 Методът за събиране и обработка на данните и технологията за оценка на риска, 
описване на превенцията и изчисляване на интегрирания риск и нормализиран риск с 
фактор за справяне от населението е показан с детайлните изчисления и оценка на риска 
в приложените таблици за всяка община и за двете области интегрирано за всички заплахи 
(виж Приложение 1). Факторите RPN се избират съгласно експертната оценка и анализ на 
вторична информация на минали събития според събраните данни посочени в Приложение 
1 и се съотнасят към съответните стойности с помощта на насочващи таблици. Важното е 
да се избере правилния диапазон – зелен, жълт или червен, и от него по усмотрение 
конкретното число за фактора.  

 За оценка на щетите отново се разчита на експертното мнение, на база на минал 
опит от подобни събития, проучвания, стратегии и разработки за конкретната община или 
заплаха. Стойностите са ориентировъчни в рамките на груби порядъци. Не е нужна точна 
стойност, а е нужна грубата оценка. За засегнатите жители това означава пряко и косвено 
засегнати, като например за един пряко засегнат средно има поне още трима непряко 
засегнати. Това касае пряко засегнатите от наводнението, непряко засегнатите техни 
роднини, помощници, места за приютяване, затворени градини и училища и болници и 
техните ученици и персонал и пациенти и роднини също са непряко засегнати в този 
случай.  

 Материалните щети са преките щети за възстановяване на разрушено или 
повредено имущество, инфраструктура, преките и непреки щети за възстановяване околна 
среда, преките и непреки щети от спиране на функциониране на производство, заведения, 
учреждения и т.н. стойността на спасителните работи, почистване, обезщетения, 
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временна неработоспособност, доставка на материали, вода и други. Отново това е съвсем 
груба оценка. 

 Много важна е информацията за наличните мерки за предупреждение и 
предпазване от неблагоприятните последици от заплахите, като оценката за тяхната 
ефективност е един от основните фактори за обективно остойностяване на риска. При 
налични ефективни мерки и едно и също неблагоприятно събитие (заплаха) и с еднаква 
степен, то ще е с много по-малки неблагоприятни последствия спрямо такова без 
предпазни мерки. Или рискът в първия случай ще е по-нисък.  

 При оценка на наличните превантивни мерки трябва да се отчита и степента на 
тяхната поддръжка, ако такава е необходима. Неподдържано съоръжение не може да 
изпълнява пълноценно функциите си, и в този случай оценката за ефективността на 
мярката трябва да се завиши с една или две единици в негативна посока. При следващо 
попълване на данните, ако има изпълнена нова предпазна мярка, то тя ще се отрази 
положително на риска, при еднакви други условия с предния период.  

3.4. Определяне на комплексните факторите на риска с RkFMEA  

 RPN дава стойността на риска или това е цифровата оценка на риска, в дадения 
случай на риска за човешко здраве. Нивата на риск, на база на RPN факторът са приети 
както следва: 

• Висок за фактор над 250 

• Умерен за фактор от 50 до 250 

• Нисък или пренебрежим за фактор под 50 
 

 На тези фактори са присвоени и съответните цветове, споменати по-горе – 
червен, жълт и зелен. Следващите два фактора L и D са за оценка на възможността 
общината да се поеме този риск или по-точно до каква степен общината с нейните ресурси 
и население ще са в състояние да се справят с този така определен риск. Окончателната 
оценка е съвместно с нивото на риска.  

 Факторът L за съотношението на материалните загуби към БВП на общината, 
факторът „D“, за възможността на населението, в зависимост от неговия възрастов 
състав, да се справи с евентуално бедствие, имат следните стойности: 

Фактор L БВП L стойност 
Фактор D 
Възраст 

D стойност 

Loss/GDP%<=1% 1 <30% 1 

2% 2 =30%<40% 2 
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=2%<4% 3 =40%<45% 3 

=4%<5% 4 =45%<50% 4 

=5%<6% 5 =50%<53% 5 

=6%<9% 6 =53%<55% 6 

=9%<10% 7 =55%<65% 7 

=10%<20% 8 =65%<80% 8 

=20%<30% 9 =80%<100% 9 

over 30% 10 =100%>100% 10 

 

 Нивата на комплексен риск с възможност за справяне на общината поотделно 
спрямо материалните щети и съобразно демографската ѝ характеристика са RPNL и  RPND 
и са приети както следва: 

• Висок за фактор над 1700 

• Умерен за фактор от 200 до 1700 

• Нисък или пренебрежим за фактор под 200 
 

 Нивата на комплексен риск, интегриран с двата фактора за справяне на общината 
RPNLD са съответно: 

• Висок за фактор над 11900 

• Умерен за фактор от 800 до 11900 

• Нисък или пренебрежим за фактор под 800 
 

 На тези фактори са присвоени и съответните цветове, споменати по-горе – 
червен, жълт и зелен. 

3.5. RkFMEA обобщени данни  

 На база на горните таблици се извеждат базата данни, които служат за 
създаването на ГИС на риска. Обобщените данни в табличен вид също служат за 
управленски дейности на ниво община. В ГИС те са за ниво община и нагоре. Системата 
позволява и ако е необходимо в бъдеще от обобщените данни се дава и възможност за 
сравняване с предходните години и следващи години, като по този начин се извеждат и 
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тенденциите в промяната на риска (RPN, RPNL, RPND, RPNLD). Намаляването на риска – 
фактор <1 е в зелено, без промяна – фактор =1 и увеличаване на риска – фактор >1.  

3.6. Изчисляване на интегрирания риск 

 Методиката, по която се изчислява интегрирания риск, изцяло следва методиката 
определена на база Делфи метода в проекта на ESPON на ЕС. По тази методика на 
различните видове заплахи са определени различни процентни тежести, по които се 
умножава факторът за риска и се събират получените производни. Този метод е приложен 
и тук за обобщаване на данните за риска, в зависимост от евентуалната проява на 
заплахите в една община. Интегрирането става за всички фактори  – RPN, RPNL, RPND, 
RPNLD. Видовете риск, по които се интегрира и процентната им тежест е: 

Интегриран рисков фактор - тежести 

Тежест % Кризисно събитие - заплаха 

11.10% Земетресения 

7.50% Суша 

11.40% Горски пожар 

2.30% Други 

1.40% Цунами 

15.60% Наводнения 

6.00% Свлачища 

4.50% Покачване водно ниво 

2.80% Вулкани 

7.50% Зимни бури - снегонавявания 

3.60% Екстремни температури 

2.10% Въздухоплавателни 

8.40% Промишлени аварии 

7.80% Радиоактивност 

7.80% Нефт и газ, аварии, склад и транспорт 
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Интегрирането след това до следващото ниво на област, е чрез просто средно аритметично 
извеждане на рисковия фактор за всяка община. По същия начин се процедира за 
интегриране на всяко следващо ниво. Така са получени многослойните бази данни и се 
извеждат картите за превантивно управление на риска. 

3.7. Карти за управление на риска 

 Картите на риска са изведени на база на данните събрани и обобщени с RkFMEA. 
Картите на риска са за комплексно оценен риск на база RPN, комплексно оценен риск на 
база на комплексния фактор RPNL, RPND, RPNLD.  

 При изобразяването отново е следван основният принцип за три обозначаващи 
цвята. Трите цвята са червено за високите стойности и опасни рискови зони, жълто за 
умерените нива или нивата без промяна и зелено за безопасните нива или намаляващи 
нива. За риска в проекта се предлага като най-информационно наситено да се използват 
картите на база RPN и RPNLD, ако не са налични геореферирани данни за щетите, то да се 
нормализира нивото на риска спрямо демографията на съответната община и тогава да се 
ползват основно картите на база RPND.    

4. КАРТИ НА РИСКА 

 Данните за област Силистра са по-подробни и има по-актуални планове за защита 
на населението на ниво общини, които позволяват да се попълнят детайлно таблиците за 
изчисляване на RPN и RPND. Геореферирани данни по общини за щетите са крайно 
недостатъчни и факторът L е трудно да бъде изчислен.  

 За област Калараш данните са още по-оскъдни, независимо от обстойния анализ 
на риска за цялата страна с проекта  RO-RISK, който огромен по обем и с много строга 
научна насоченост, не даваща възможност за разбираемо сравнение на ситуацията в ТГР. 
Данни за налични планове за защита на населението на ниво общини (commune) липсват. 
Основният източник на сравними данни за заплахи и риск са обобщените данни в  
английския доклад към този проект – „National Risk Assessment – RO RISK”.11 Мерките за 
превенция, особено тези от технически характер предлагани за превенция от наводнения 
са подробно описани в доклада, но за ТГР касаят само една община. Има повече данни в 
областния план за защита от наводнения на Калараш за някои общини по поречието на 
Дунав за състоянието и наличието на диги. Общо за неясните общини факторът N е приет 
за неутрално 5, което има значението на налична някаква мярка за протекция, която се 
счита че е наличния административен капацитет и системи за предупреждение и 
оповестяване. За общините в Румъния е използван коефициент за възрастова зависимост 
на база на данните от статистиката за местните общности от 1 юли 2017 година, като за 
зависими възрасти са взети населението с възраст от 0 до 14 години включително и за 
тези от 60 години и по-възрастни. Малкото разминаване със статистиката за 

 
11 Национална оценка на риска, 2016 г., Главен инспекторат за извънредни ситуации, Румъния 
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общините в Силистра не влияе на общата картина за нормализирания риск и 
сравняването му за ТГР. 

Общините в област Силистра са: 

Алфатар 
Главиница 
Дулово 

Кайнарджа 
Силистра 
Ситово 

Тутракан  

Общините в област Калараш са: 

1 Belciugatele 
2 Ileana 
3 Lehliu 
4 Tamadau Mare 
5 Dor Marunt 
6 Fundulea 
7 Dragos Voda 
8 Lehliu-gara 
9 Nicolae Balcescu 
10 Dragalina 
11 Stefan Cel Mare 
12 Perisoru 
13 Sarulesti 
14 Fundeni 
15 Valcelele 
16 Vlad Tepes 
17 Lupsanu 
18 Gurbanesti 

19 Valea Argovei 
20 Plataresti 
21 Sohatu 
22 Stefan Voda 
23 Independenta 
24 Frasinet 
25 Borcea 
26 Frumusani 
27 Alexandru Odobescu 
28 Nana 
29 Vasilati 
30 Ulmu 
31 Jegalia 
32 Ceacu 
33 Unirea 
34 Luica 
35 Modelu 
36 Soldanu 

37 Curcani 
38 Budesti 
39 Dichiseni 
40 Dorobantu 
41 Roseti 
42 Gradistea 
43 Manastirea 
44 Ciocanesti 
45 Calarasi 
46 Mitreni 
47 Chiselet 
48 Radovanu 
49 Ulmeni 
50 Spantov 
51 Cascioarele 
52 Oltenita 
53 Chirnogi 
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4.1. Карти на заплахата от наводнения и горски пожари 

4.1.1. Карта на заплахата от наводнения 

 Общините в червено са с най-сериозна заплаха от наводнения, в жълто 
заплахата е по-умерена, докато в зелено се счита за поносима. 
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4.1.2. Карта на заплахата от горски пожари 

 Общините в червено са с най-сериозна заплаха от горски пожари, в жълто 
заплахата е по-умерена, докато в зелено се счита за поносима. 
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4.2. Карти на общините с риск от наводнения 

4.2.1. Карти само за ниво на риска RPN 

 

 

 

 Разликите в нивата на риска и заплахата в Калараш се дължат на отразяването на 
фактора превенция – наличието на диги и тяхната поддръжка. По поречието на Дунав 
и Арад има изградени диги и баражи, но част от тях не са поддържани, и в тези общини 
нивото на риска е висок. 
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4.2.2. Карти на общините с нормализиран риск спрямо демографията RPND  

 

 

 

 

 Цялото население на област Калараш е в умерен или висок риск от наводнения, 
независимо от по-ниското ниво на риска за някои общини, оценено без влиянието на 
демографския фактор в съответната община. 
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4.3. Карти на общините с риск от горски пожари 

4.3.1. Карти само за ниво на риска RPN 
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4.3.2. Карти на общините с нормализиран риск спрямо демографията RPND 
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4.4. Карти на общините с интегриран риск от наводнения и горски пожари 

 Интегрирането е само по заплахите от пожар и наводнения, като е взета 
средноаритметичната стойност на RPN и RPND за всяка община. 

4.4.1. Карти само за ниво на риска RPN 
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4.4.2. Карти на общините с нормализиран риск спрямо демографията RPND 

 

 

 

 

Всички общини са с умерен нормализиран риск, но най-висок е показателят за 
Олтеница, следван от Манастиреа. Най-нисък е показателят за Стефан Цел Маре и 
Перисору. 
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4.5. Карти на общините с интегриран риск по всички заплахи 

 Интегрирането става според тежестите за всяка заплаха по модела и 
класификацията на ESPON. Значителна част от тези заплахи не са налични за 
разглежданите общини, и стойностите на техния риск са незначителни. Съответно 
интегрирания риск по всички заплахи приема по ниски стойности от максимумите за 
отделните заплахи в някои от общините. 

4.5.1. Карти само за ниво на риска RPN 
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4.5.2. Съпоставка на общините с 
нормализиран риск спрямо 
демографията RPND 

Картите с интегриран риск по всички 
заплахи и нормализиран спрямо 
демографията RPND са същите, като тази за 
нивото на риска RPN. Съществуват значителни 
разлики в нивата на този интегриран риск за 
различните общини. В таблицата са показани 
интегрираните показатели за RPN и RPND. 
Отново, независимо че нивата на риска са 
съпоставими, то при нормализирания риск се 
открояват като по-податливи на различните 
заплахи и с по-висок нормализиран риск 
общините Алфатар и Силистра, докато в 
Румъния те са Олтеница и Манастиреа, 
независимо от различен и по-високо ниво на 
риска без да е нормализиран спрямо 
демографията на общината. 

 Тук показаните карти за риск за 
човешко здраве (риск за населението) при 
различни заплахи за дадените общини, но с 
основна тежест тези за наводнения и горски 
пожари са в двата основни формата – оценка 
на риска заедно с ефекта на съществуващата 
превенция, ако има такава и ако е 
необходима - RPN и за нормализиран риск с 
коефициента на възрастова зависимост - . 
RPND. С последния нормализиран риск се 
показва до каква степен е способно 
населението на дадената община да 

RPN RPND

Община

Силистра област

Алфатар 113 1 021

Главиница 96 771

Дулово 55 442

Кайнарджа 92 738

Силистра 102 812

Ситово 82 737

Тутракан 90 718

Всички заплахи

RPN RPND

52 Oltenita 122 854

43 Manastirea 103 824

47 Chiselet 100 803

53 Chirnogi 96 765

18 Gurbanesti 81 726

24 Frasinet 81 726

29 Vasilati 81 725

30 Ulmu 81 725

40 Dorobantu 80 724

50 Spantov 102 716

51 Cascioarele 85 678

42 Gradistea 83 665

44 Ciocanesti 83 665

38 Budesti 82 657

3 Lehliu 73 655

16 Vlad Tepes 73 655

21 Sohatu 73 655

46 Mitreni 81 648

28 Nana 72 648

49 Ulmeni 92 646

19 Valea Argovei 81 646

2 Ileana 80 638

31 Jegalia 79 634

1 Belciugatele 78 626

13 Sarulesti 78 626

48 Radovanu 69 624

45 Calarasi 104 622

8 Lehliu-gara 89 622

4 Tamadau Mare 87 612

17 Lupsanu 76 607

25 Borcea 87 606

9 Nicolae Balcescu 75 603

10 Dragalina 84 590

14 Fundeni 73 582

15 Valcelele 73 582

20 Plataresti 73 582

26 Frumusani 73 582

27 Alexandru Odobescu 73 582

39 Dichiseni 83 582

6 Fundulea 82 577

32 Ceacu 72 575

34 Luica 71 567

23 Independenta 70 561

33 Unirea 79 555

36 Soldanu 69 555

35 Modelu 79 550

41 Roseti 79 550

5 Dor Marunt 66 528

7 Dragos Voda 75 527

37 Curcani 75 524

12 Perisoru 82 489

22 Stefan Voda 68 478

11 Stefan Cel Mare 74 447

Община

Calarasi област

Всички заплахи
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„поеме“ или да се справи с риска породен от някоя от заплахите. Това показва, че рискът 
е наистина по-висок, там където населението е застаряло.  

Оценката на риска е препоръчително да се прави по този показател – RPND, защото дава 
обективната картина спрямо населението на дадената община и неговия капацитет за 
справяне с риска или колко сериозен е рискът в този случай. 

5. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

5.1.  Изводи 

 В ТГР се наблюдават различни по мащаб и проява рискове от наводнения, горски 
пожари, земетръс, свлачища, екстремни температури и засушаване. За българската 
страна са характерни повече заплахите от горски пожари и наводнения, докато за окръг 
Калараш преобладава рискът за населението от наводнения и засушаване. Най-застрашени 
и с най-ниска възможност за справяне с тези рискове са общините Алфатар и Силистра в 
българския участък. В румънския участък по-слабите общини са Олтеница и Манастиреа. 
В рамките на окръг Калараш имат  значение и по-високият риск за населението от 
промишлени аварии, съпоставен с област Силистра.  

 От анализа на статистическата и качествена информация се наблюдава 
увеличаване на бедствията от наводнения и то с причина проливни дъждове, но от друга 
страна, през последното десетилетие се наблюдава намаляване на жертвите и, доколкото 
е ясно от данните, известно намаляване на щетите.  

 Съществуващите планове за защита при бедствия се оказват обновени, но липсва 
обстоен анализ на риска. Предприетите мерки за намаляване на риска и контрол на 
изпълнението им са налични за българската част от ТГР, докато за окръг Калараш отсъства 
пълен план за защита нито на ниво област, както и за отделните общини. В допълнение, 
въпреки че Румънският план е със значителна давност, в него са отбелязани мерките за 
защита от наводнения и състоянието им. В българската част на ТГР община Алфатар най-
сериозно осъзнава рисковете и единствена подробно е описала наличие на доброволческа 
организация (допълнителен анализ показва, че доброволчески формирувания са налични 
и в други общини), докато такива, свързани с пожарната безопасност, са налични във 
всички общини на румънската част на ТГР (областните и общинските планове за защита 
при бедствия за пилотен район - област Силистра и окръг Калараш, са обект на 
следващ анализ в рамките на проекта).  

5.2. Разпространение на информация за екологичните и технологични рискове в ТГР  

 Информираността на местните и регионални власти, населението и на 
заинтересованите страни все още не е на достатъчно високо ниво, за да съответства на 
отговорно поведение за реакция при  бедствия и аварии, за овладяване на ситуациите и 
предотвратяване на допълнителни човешки жертви и материални щети. Една от основните 
мерки за намаляване на щети и последствия от възникнали аварии е информираност на 
населението и обществените организации за нивата на риска и евентуалните места и 
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проявления на кризисно събитие, както и за действията на населението като индивиди в 
тези случаи. 

5.3.  Препоръки 

• Необходимост от обстоен анализ на риска на местно, общинско ниво и планиране 
на мерки за превенция както и за действия при аварии. Регулярен, поне веднъж 
годишно, контрол по изпълнение на мерките и отчитане на тяхната ефикасност за 
предпазване на населението и на щети. 

• Необходимост от анализ на капацитета на местната общност за разбиране на 
заплахите и риска и за възможностите им да се справят с такива заплахи. 

• Необходимост от регулярен обмен на информация и най-вече за предприетите и 
реализирани мерки за превенция. Това трябва да става поне веднъж годишно, което 
от своя страна ще мобилизира всички участници да си актуализират данните и 
мерките поне веднъж годишно. 

• Необходимост от споделяне между органите и обществените и доброволчески 
организации на положителен опит за меки информационни мерки за превенция като 
предавания по местни канали на телевизия и радио, и местни групи на социални 
мрежи.  

• Необходимост от провеждане на съвместни мероприятия по примерна евакуация 
при наводнение и мобилизация за гасене и ограничаване на разпространение на 
горски пожари. 

• Необходимост от подготовка на двуезични кадри за комуникация между 
институциите, службите и неправителствения сектор и доброволчески организации 
за съвместни действия в случай на кризисно събитие. 

• Необходимост от провеждане на симулирани съвместни учения за евакуация и 
спасяване при наводнение, пожар или земетръс. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: МЕТОДОЛОГИЯ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА 

Темплейт за въвеждане на данни 

Колона 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 15 16 

Данни 
Общи

на 

Вид 
основна 
заплаха 

Вид 
заплаха 

Къде и какво 
може да стане 

Уязвим
ост R 

Оценк
а брой 
засегн

ати 

Оценка 
евентуа

лни 
щети 

Вероят
ност P 
да се 
случи 

Налични 
предпазни 

мерки 

Оценка 
ефект 

предпазн
и мерки 

N 

RPN 
Фактор 

L 
Фактор 

D 

RPNL 
Способност 
за справяне 
риск*щета 

RPND 
Способност 
за справяне 

риск* 
демографски 

фактор 

RPNLD 
Комплексен 

риск с 
фактор за 
справяне 

Предлагана 
бъдеща 

предпазна 
мярка 

Примерна 
стойност на 
бъдещата 

мярка 

Вид на 
данните
/как се 
попълва 

Име/ 
код  

Избо
р от 

меню 

Природн
а или 

Техноген
на  

Избор от 
меню 

Избор от 
меню 

Свободен текст/ 
описание 

Показа
тел от 
1 до 
10; 

избор 
от 

меню 

Брой 
Груба 

оценка 
в Евро 

Показат
ел от 1 
до 10; 
избор 

от 
меню 

Свободен 
текст/ 

описание 

Показате
л от 1 до 

10; 
избор от 

меню 

Изчисля
ва се 

автомат
ично 

Изчисля
ва се 

автомат
ично 

Изчисля
ва се 

автомат
ично 

Изчислява се 
автоматично 

Изчислява се 
автоматично 

Изчислява се 
автоматично 

Свободен 
текст за 

информация 

Груба оценка 
в Евро 

                   

Пример 

Царе
во/ 

BGS1
3 

Природн
а 

Наводнен
ия 

Разлив в 
долното 

течение и устие 
на Велека, път, 

мост, плаж и 
къмпинг залети, 
залети туристи 
и без достъп на 
леки превозни 
средства през 

моста. 

6 1 000 
2 000 
000 

7 

Информаци
я от 

преминава
щи хора и 

синоптична 
прогноза за 
валежите 

9 378 3 8 1 134 3 024 9 072 

Мониторинго
ва система 
по горното 
течение за 

ниво 

100 000 
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Индикатори, ниво община, област Силистра 

Заплаха и тежест %     

Община Жители Зависими Работещи Коефициент Възрастова зависимост и фактор План защита Доброволческа ораганизация 

Силистра област 111 957 46 753 65 204 72% 8     

Алфатар 2 704 1 278 1 426 90% 9 Има, общ, без конкретни мерки. Обновен 2015 Има 

Главиница 10 243 4 346 5 897 74% 8 Има общ, старт 0т 2012 Има 

Дулово 27 643 10 974 16 669 66% 8 Има общ, старт 0т 2012 Няма 

Кайнарджа 5 115 2 140 2 975 72% 8 Има, обновен 2017, но основно административни мерки, без конкретност Има 

Силистра 47 130 19 613 27 517 71% 8 Има, 2017 Няма 

Ситово 5 110 2 268 2 842 80% 9 Има 2017 Има 

Тутракан 14 012 6 134 7 878 78% 8 Има 2014 Няма 

 

Наводнения 

Изто
чни
к 

Описание Оц
енк
а R 

Източник P Веро
ятнос
т P 

Изто
чни
к N 

Описание Оц
енк
а N 

Оц
енк
а 
RP 

Щет
и 
изто
чни
к 

Щети сума ориентир в 
Евро 

Обща площ община Гор
ска 
пло
щ 
об
щи
на 

Бел
ежк
и 
пла
н 

R
P
N 

RP
N 
те
же
ст 

RP
N
D 

RP
ND 
теж
ест 

ОПЗ
ПБ 

Наводнения от дъждовеосновно Алфатар, жертви 
преди, села, Има дига в Алфатар и вече няма жертви 

8 ОПЗПБ; НСИ 
справка 

7 ОПЗ
ПБ 

Дига в Алфатар 4 56 ОПЗ
ПБ 

7  души загинали; 
наводнени къщи и 
приземни етажи 

      2
2
4 

34,
944 

20
16 

314
,49
6 

ОПЗ
ПБ 

Наводнения от дъждове, също и по Дунав при 
преливане на диги, много язовири с потенциал за 
преливане 

7 ОПЗПБ; НСИ 
справка, 
ПОРН 

7 ОПЗ
ПБ 

Дига по Дунав, почистване, 
контрол 

4 49 НСИ 1300000 Къщи с приземни 
етажи и покрай 
Дунав 

    1
9
6 

30,
576 

15
68 

244
,60
8 

ОПЗ
ПБ 

Наводнения от дъждове  3 ОПЗПБ; НСИ 
справка, 
ПОРН 

3 ОПЗ
ПБ 

Няма конкретни, освен 
оповестяване 

4 9 ОПЗ
ПБ 

Няма       3
6 

5,6
16 

28
8 

44,
928 

ОПЗ
ПБ 

Наводнения от дъждове  7 ОПЗПБ; НСИ 
справка, 
ПОРН 

7 ОПЗ
ПБ 

Няма конкретни, освен 
оповестяване 

5 49 ОПЗ
ПБ 

210000 Къщи с приземни 
етажи 

    2
4
5 

38,
22 

19
60 

305
,76 
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ОПЗ
ПБ 

Наводнения от дъждове и Дунав и Язовири 7 ОПЗПБ; НСИ 
справка, 
ПОРН 

7 ОПЗ
ПБ 

Няма конкретни, освен 
оповестяване, контрол диги и 
почистване 

5 49 ОПЗ
ПБ 

500       2
4
5 

38,
22 

19
60 

305
,76 

ОПЗ
ПБ 

Наводнения от дъждове и Дунав  7 ОПЗПБ; НСИ 
справка, 
ПОРН 

6 ОПЗ
ПБ 

Няма конкретни, освен 
оповестяване, контрол диги и 
почистване 

4 42 ОПЗ
ПБ 

        1
6
8 

26,
208 

15
12 

235
,87
2 

ОПЗ
ПБ 

Наводнения от дъждове и Дунав  7 ОПЗПБ; НСИ 
справка, 
ПОРН 

6 ОПЗ
ПБ 

Няма конкретни, освен 
оповестяване, контрол диги и 
почистване 

5 42 ОПЗ
ПБ 

        2
1
0 

32,
76 

16
80 

262
,08 

 

Горски пожари 

Източн
ик 

Описание Оценк
а R 

Източник 
P 

Вероятно
ст P 

Източн
ик N 

Описание Оценк
а N 

Оценк
а RP 

Щети 
източн
ик 

Щети 
сума 
ориент
ир в 
Евро 

Обща 
площ 
общин
а дк 

Горск
а 
площ 
общин
а 

Бележки план RP
N 

RPN 
тежес
т 

RPN
D 

RPND 
тежес
т 

                                    

ОПЗПБ Много горска 
площ 

6 НСИ 
Пожари 

5   Няма пожарна в общината, има пост 7 30     24856
4 

10483
7 

Слабо за горски 
пожари 

21
0 

23,94 189
0 

215,4
6 

ОПЗПБ 1/3 горска площ 5 НСИ 
Пожари 

5 ОПЗПБ Има описани мерки разораване, хели площадка, 
водоизточници 

5 25     50712
6 

16615
4 

Слабо за горски 
пожари 

12
5 

14,25 100
0 

114 

ОПЗПБ 1/4 горска площ 4 ОПЗПБ, 
НСИ 

5 ОПЗПБ Няма 5 20     57003
7 

14000
0 

Няма почти нищо 10
0 

11,4 800 91,2 

ОПЗПБ 1/5 горска площ 4 ОПЗПБ, 
НСИ 

5 ОПЗПБ Няма 5 20     31495
0 

64150 Основно 
административни 

10
0 

11,4 800 91,2 

ОПЗПБ 1/7 горска площ 3 ОПЗПБ, 
НСИ 

5 ОПЗПБ Няма 5 15     51589
1 

68273 Основно 
административни 

75 8,55 600 68,4 

ОПЗПБ 1/8 горска площ 3 ОПЗПБ, 
НСИ 

5 ОПЗПБ Няма 5 15     27100
0 

34047 Основно 
административни 

75 8,55 675 76,95 

ОПЗПБ 1/6 горска площ 4 ОПЗПБ, 
НСИ 

5 ОПЗПБ Няма 5 20     44000
0 

74000 Основно 
административни 

10
0 

11,4 800 91,2 

 

 

 

 

http://www.interregrobg.eu/


 
 

 

 

www.interregrobg.eu 
Проект „Съвместно доброволчество за по-безопасен живот“, e-MS code: ROBG-332  

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

52 

 

RPN RPND 
 

RPN RPND 
 

RPN RPND 

Всички заплахи  Само наводнения и пожар по коефициента на ЕСПОН  Само наводнения и пожар средно аритметично 

    
 

    
 

    

113 1 021 
 

59 530 
 

217 1 953 

96 771 
 

45 359 
 

161 1 284 

55 442 
 

17 136 
 

68 544 

92 738 
 

50 397 
 

173 1 380 

102 812 
 

47 374 
 

160 1 280 

82 737 
 

35 313 
 

122 1 094 

90 718 
 

44 353 
 

155 1 240 
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