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1. Въведение 

Степента на готовност за реагиране при извънредни ситуации, на различни нива, 
включително в контекста на международното сътрудничество, е пряко зависима от 
ефективното планиране, в рамките на областните и общинските планове за защита 
при бедствия, адекватната оценка на съществуващите и потенциални рискове, 
наличните ресурси (базирани на оценката на риска) и ефикасното сътрудничество 
между заинтересованите страни.  

Настоящият анализ на тези и други аспекти (подробно осъществен в рамките на доклад  
„Анализ на мащаба, честотата, географската концентрация, сезонността и предпоставките 
за възникване на бедствия в трансграничния регион“ и доклад „Анализ на областни и 
общински планове за защита при бедствия за пилотен район (област Силистра и окръг 
Калараш)) ще: 

• постави основите на всеобхватен модел и за изграждане на оперативно съвместими 
регионални структури, които да предприемат незабавни действия и да организират 
местното население в случай на бедствие, докато силите на единната спасителна 
система пристигнат.  

• даде конкретни насоки за разработване на тренировъчна програма, включваща 
теоретична и практическа форма на  обучение за доброволците от двата региона.  

Постигането на тези цели на настоящия анализ ще бъдат осъществени посредством анализ 
за готовността за реагиране при извънредни ситуации в трансграничния регион, 
включително проблемите и възможностите; анализ на настоящата ситуация, с определяне 
на конкретни възможности за подобрението на трансграничните синергии; степента на 
ангажираност на доброволците по защитата при бедствия; както и посредством 
представяне на релевантни данни в областта на управлението на риска, които биха могли 
да бъдат използвани в бъдещи изследователски работи или проекти. 

Защитата на населението е ключов принцип за развиването на всяка една общност. Като 
такъв, най-ефективната подготовка за реагиране при извънредни ситуации в 
трансграничния регион трябва да е базирана на диалог между заинтересованите страни. 
Поради тази причина, докладът ще идентифицира конкретни мерки за пошиване 
сътрудничеството между общността, гражданските организации, органите на местните и 
държавните органи на властта в трансграничния район Силистра-Калараш.  
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2. Характеристика на трансграничния район (ТГР) Силистра-Калараш 

2.1.  Обща географска характеристика 

 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: 

 

 

 

 

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). 
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 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 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.1 

 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). 

 
1 Национален статистически институт, Румъния, 2019 г. 
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Климатът на областта в равнинно-хълмистата част е умерено топъл и засушлив, а в 
низинната – умерено горещ и засушлив. 

 Водните резерви от 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).2 

2.2.  Демография и икономически профил 

Структурата на населението сред участващите звена се различава. Област Силистра 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.3 

 
2 Национален статистически институт, България, 2019 г. 
3 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 държави, 
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. 

 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 

 

От българска страна по отношение на заетостта в основните икономически сектори, 
основните 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 окръга.  

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.  
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 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, 
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-) 
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3. Анализ на рисковете от наводнения и горски пожари на територията на ТГР 

3.1.  Обобщена картина на рисковете от наводнения и горски пожари в 
България и Румъния 

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. 

 

Едно от най-често срещаните бедствия в Румъния са наводненията. През периода 
1960 - 2010 г. са настъпили около 400 важни наводнения, сред които 39 се считат за 
исторически значими, 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).  

По-новата история на наводненията в Румъния показва голямото въздействие на 
тази опасност върху населението и инфраструктурата - наводнения през 2005 и 2006 г. 
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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.4 

 

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.  

 

Проучването на предходни оценки и изследвания показва, че: 

 
4 Country Report, Conditionality Romania, 2016 г. 

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. 

16 

• 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.5 

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%), есента (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.6  

3.2.  Подход за оценка на риска 

Основна задача на анализа е да бъдат предоставени 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.  

 
5 Любенов, К., 2016, Извършване на оценка и картографиране на риска от горски пожари на територията 

на страната 
6 Country Report, Conditionality Romania, 2016 г.  
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За целта е използван методът RkFMEA и събиране на данни за картографиране на заплахите 
и съществуващите нива на риск. В резултат са идентифицирани областите, които са 
податливи на конкретни рискове. Методът предлага и извеждане на полезна информация 
за обществеността и е важен инструмент за планиращите органи, както и за подобряване 
готовността за реагиране при извънредни ситуации в ТГР.  

3.3. FMEA и RkFMEA 

3.3.1. FMEA 

 По дефиниция, при методът за оценка на риска с извеждането на риска в цифров 
вид - FMEA (Failure Mode Effect Analysis), 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 мерки, вероятността и уязвимостта от кризисно 
събитие. Това е един от основните принципи заложени в системата RkFMEA.  

3.3.2. 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 
RkFMEA, 7  като методи и инструмент за анализ и оценка на риска и управление на 
превантивните мерки.8  

 RkFMEA дава количествено измерение на риска, което позволява сравнение, 
включващо и ефекта на настоящата и съществуваща превантивна мярка или действие (RPN 
_Risk Prioriy Number) и в допълнение отчита комплексния рисков фактор (RPNF), 
представляващ риска със спешността и необходимата инвестиция за превенция и 
управление на ресурсите. За целите на настоящия анализ 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 

 
7  Kanev, 2010 
8 Kanev, 2011 
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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%.  

 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.  

 Настоящият анализ позволява натрупване на база данни, която в бъдеще ще 
работи 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 
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: обществено достъпни данни от областни и общински планове за 
развитие и планове за защита при бедствия, данни от НСИ, ГДПБЗН, МОСВ и БД, Генерален 
инспекторат по извънредни ситуации – Румъния, неправителствен сектор и други. 

 Изборът на конкретния метод за оценка на риска позволява динамично и 
регулярно следене на риска, на ниво община в ТГР, с цел подобряване готовността за 
реакция и насочване на необходими ресурси при извънредни ситуации. Методологията за 
оценка  и картографиране на рисковете от наводнения и горски пожари е подробно 
разписана в доклада „Анализ на мащаба, честотата, географската концентрация, 
сезонността и предпоставките за възникване на бедствия в трансграничния регион“. 

 

3.4. Карти за управление на риска: ниво на заплахите от наводнения и горски 
пожари 

 Картите на риска, за краткост по нататък карти 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.  
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 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.    

 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”. 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 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  
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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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3.4.1. 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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3.4.2. 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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3.5. Карти на общините с риск от наводнения 

3.5.1. 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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3.5.2. 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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3.6. Карти на общините с риск от горски пожари 

3.6.1. Карти само за ниво на риска RPN 
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3.6.2. Карти на общините с нормализиран риск спрямо демографията 
RPND 
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3.7. 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. 

3.7.1. Карти само за ниво на риска RPN 
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3.7.2. 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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3.8. Карти на общините с интегриран риск по всички заплахи 

 Интегрирането става според тежестите за всяка заплаха по модела и 
класификацията на ЕСПОН. 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. 

3.8.1. Карти само за ниво на риска RPN 
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3.8.2. 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 по-
високо ниво на риска, без 
нормализация спрямо 
демографията на общината. 

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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 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 „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. 

4. Анализ на областни и общински планове за защита при бедствия в ТГР 

 Степента на готовност за реагиране при извънредни ситуации, на 
различни нива, включително в контекста на международното сътрудничество, е 
пряко зависима от ефективното планиране, в рамките на областните и 
общинските планове за защита при бедствия, адекватната оценка на 
съществуващите и потенциални рискове, наличните ресурси (базирани на 
оценката на риска) и ефикасното сътрудничество между заинтересованите 
страни. 

 Основният въпрос, на който се търси отговор, когато се анализират 
областните и общинските планове за защита при бедствия в ТГР е „До каква 
степен мерките и заложените ресурси отговарят на идентифицираните нива 
на риск, в случая, основно от наводнения и горски пожари?“. 

 Съществуващите планове за защита при бедствия в българската част на 
ТГР се оказват обновени в голямата си част, но липсва обстоен анализ на риска. 
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 
на дигите. В българската част на ТГР община Алфатар най-сериозно осъзнава 
рисковете и единствена е показала наличие на доброволческа организация, 
докато такива, свързани с пожарната безопасност, са налични във всички 
общини на румънската част на ТГР. 
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4.1. Карти на общините с планове за защита при бедствия 

 Общините с налични актуализирани планове за защита при бедствия от 
прегледани документи и интервюта са в зелено, тези с по-общи данни и с 
пожелателни и неконкретни мерки за превенция са отбелязани в жълто, а тези 
без актуализация от 2012 година на плановете за защита са в червено. За 
Румъния данните показват наличие на план със сериозна давност и то 
единствено за област Калараш. Все пак допълнителни данни са налични от други 
източници (например в проекта RO RISK)9. 

 

 

 
9 Достъпен на https://www.ro-risk.ro/SitePages/Pornire.aspx 
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4.2. Мерки за превенция и намаляване на щетите от горски пожари и 
наводнения 

4.2.1. Мерки за превенция и мерки при защита на населението при 
бедствия 

 Мерките за превенция и намаляване на щетите от аварии, които намират 
или следва да намерят място с областните и общински планове, могат да се 
разделят първоначално на два основни типа: 

1. Мерки за превенция и намаляване на щети предприети преди настъпване 
на кризисно събитие - мерки за превенция на база анализ на риска; и  

2. Мерки за намаляване на щети и загуби след настъпване на кризисно 
събитие -  мерки при управление на аварии. 

 И в двата случая съществуващите мерки могат да бъдат от техническо 
естество, чрез съоръжения и техника, комуникационни и информативни и 
административни. Финансовият аспект на мерките не е предмет на настоящия 
доклад, но независимо от вида на мярката, тя трябва да е ефикасна.  

 Към техническите мерки от първия тип спадат дигите по поречието на 
реките, разораването на пожаробезопасни ивици наличието на системи за 
мониторинг на нивата на водите и температурни аномалии около горските 
участъци. Техническите мерки за превенция от тип 2 са основно за наличието на 
оборудване за реакция при кризи, специализирани хидротехнически 
съоръжения, водоеми и помпени съоръжения за гасене.  

 Комуникационните и информационни системи включват мерки за 
подготовка на населението и администрацията за разбиране и познание на 
заплахите и риска, както и за ранно предупреждаване и известяване в случай на 
кризисно събитие, за указания и съдействие при спасителни операции. 
Административните мерки са от голямо значение, като ключов факто при тях са 
правилното и своевременно планиране. При първия тип те са особено важни за 
пространственото планиране и урбанизация, като пример е забраната или 
премахването на незаконни строежи и препятствия по опасните поречия и дерета, 
забраната за определен тип земеделски дейности в опасните зони до горските 
масиви, забрана за специфични туристически дейности в опасните месеци и и 
др. За втория тип те са основно по организацията и съгласуване на дейностите 
при управление при кризи, организация и структурата на екипите за 
спасителните дейности, подготовката на специализирани кадри и доброволчески 
организации, подготовка и провеждане на тренировъчни занятия и др. 
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 Най-важното за всички мерки е регулярният контрол за тяхното 
изпълнение и поддръжка. Регулярността изисква поне веднъж годишно да се 
проверяват и актуализират техническите мерки, ако не се изисква по-кратък 
срок по закон или разпоредба.  

 Пример за ефекта на неактуализирани мерки са дигите, показателни за 
риска за населението от наводнения за общините в румънската част по 
поречието на р. Дунав. При заплахата от наводнение най-сериозен риск 
съществува в землището на община Борчеа, но рискът е най-висок за 
населението в общините Олтеница, Спантов, Чиселет и Мънъстиреа, поради 
факта, че дигите там са компрометирани и не изпълняват своята функция. 

 

  

 Плановете за защита на населението при бедствия на ниво област и 
окръг и на ниво община за ТГР са обобщени в приложената таблица – обобщени 
са публично наличните планове и информация посочена в тях. Таблицата отчита 
най-важните и значими дейности за превенция и мерки за защита на населението. 
Отделно са показани и анализирани мерките за превенция и отделно тези за 
защита на населението при бедствия. В приложената таблица не е отчетен 
капацитета с ресурси и техника за действия в случай на кризисно събитие и 
необходимост за спасителни дейности. В таблицата фокусът е върху риска за 
населението в случай на наводнение и горски пожари.10 

 
10 Таблицата е  налична и в Excel формат и като приложение към доклада. 
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4.3. Таблици за мерките за превенция и защита на населението 

Обща информация за наличието на планове и доброволчески организации 

Област и общини 

Община Жители План защита Дата обновяване Доброволческа организация 

Силистра 
област 

111 957 Наличен, със сериозна давност 

2012 г. 
Планът предвижда ежегодно 
обновяване и тренировъчни 

действия. 
Няма яснота обновяван ли е 

провеждани ли са тренировки 

Споменати такива да участват в 
мероприятия след земетресение и 
наводнение, но няма нищо повече 

Алфатар 2 704 

Има, общ, предвидени някои конкретни превантивни мерки, 
съобразени с общината, мерки за поддръжка на съоръжения 
и пътища и техника, обучения. Обновен 2015. Не е ясно до 
колко са изпълнени или изпълнявани превантивните мерки. 
Има разграничаване на превантивните и мерките за защита 

при бедствия 

2015 г.  Налично 
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Главиница 10 243 Наличен общ, от 2012 г. 2012 г., няма обновяване 

Доброволческа ораганизация има 
спомената и с дейност изхранване 

на засегнатите при кризи. 
Има списък на доброволците като 

приложение. Обучение не се 
споменава 

Дулово 27 643 Наличен общ, от 2012 г. 2012 г., няма обновяване Налично 

Кайнарджа 5 115 
Наличен, обновен 2017 г., но основно административни 

мерки, без конкретност 
2017 г.  

Споменати такива да участват в 
мероприятия но няма нищо повече. 
Не е ясно има ли или няма такава 
организация, кой я води и дали е 

минала обучение 

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. 

37 

Силистра 47 130 Наличен, 2017 г. 2017 г. 

Споменати такива да участват в 
мероприятия но няма нищо повече. 
Не е ясно има ли или няма такава 
организация, кой я води и дали е 

минала обучение. 
Споменати наредбите за такива 

организации, но има или не е ясно 

Ситово 5 110 Наличен, 2013 г. 2017 г. 

Спомената в органиграмата за 
известяване. Но няма яснота дали 

съсществува и дали хората са 
обучени. 

Тутракан 14 012 Наличен, 2014 г. 2014 г. 

Доброволческа ораганизация има 
спомената и с дейност при 

пожарогасене, изхранване на 
население при кризи и мед. помощ 
Има списък на доброволците като 

приложение. Обучение не се 
споменава 
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Окръг Калараш  Наличен, 2011 г. 2011 г. Налично 
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Аналитична матрица: Мерки за превенция (виж. Приложение 1) 

 

 

Община Анализ на риска Анализ на Риск 

наводнение

Анализ на Риск пожар Технически 

мерки 

Наводнение 

налични 

(Описание)

Технически мерки 

Наводнение налични 

КОНТРОЛ

Технически мерки 

Наводнение 

Планирани 

(предложени)

Технически мерки 

Пожар налични 

(Описание)

Технически мерки 

Пожар налични 

КОНТРОЛ

Технически мерки 

Пожар Планирани 

(предложени)

Комуник. Инфо 

мерки 

Наводнение 

налични 

(Описание)

Комуни. Инфо 

мерки 

Наводнение 

Планирани 

(предложени)

Комуник. Инфо 

мерки Пожар 

налични 

(Описание)

Комуни. Инфо 

мерки Пожар 

Планирани 

(предложени)

Административни мерки 

Наводнение налични (Описание)

Административн

и мерки 

Наводнение 

Планирани 

(предложени)

Административни мерки 

Пожар налични (Описание)

Административни мерки Пожар 

Планирани (предложени)

Други

Силистра област Много общ, само описание 

грубо на поражения, няма 

конкретен анализ, по подробен 

за пром. Аварии и от Румъния

ИЗВОДИТЕ не касаят 

превенцията

Практически липсва, 

много общ 

Много общ, само са 

изброени териториите 

на горите по общини с 

потенциал за горски 

пожари

Споменти само 

дигите по 

Дунав 

Няма Изготвяне на карти 

заплаха и риск от 

наводнения и система 

ранно 

предупреждаване. 

НЯМА план кога!

Няма Няма Няма Няма Инфо за население 

възможни пожари и 

правила за действие. 

(Няма контрол по 

изпълнение)

Да се направи анализ на риска, 

но без срок само пожелателно

Подготвеност и 

прогнози за 

наводнение

Организационни има 

описани, но няма план и 

контрол

Списък на пожароопасни обекти

Организация за дъражавен 

противопожарен контрол + 

превантивни мерки, но без срок 

кога и какви.

Карти гори и съгласуване с МЗХ

Алфатар Общ Подробен за заплахата 

и има груба оценка на 

риска

Подробно описание на 

заплахата 

индустриални, полски и 

горски. Рискът е 

оценен грубо

Описани дигите 

и предпазните 

съоръжения

Няма Описани нужди от 

канавки и защита в 

някои от населените 

места

Липсва ПБЗН в гр. 

Алфатар, но има депо 

и пожарна

Няма Няма 1 Обучение за 

информиране на 

население 

рискове и 

действие 

1 Обучение за 

информиране на 

население рискове и 

действие 

Главиница Формален Груб за заплахата и 

слаба оценка на риска, 

но с ниско ниво на 

риска

Само заплаха Почистване на 

дерета и канали

Ежегодна Проверка на 

потенциално опасни 

язовири

Няма Разораване на 

минерализована ивица

Няма Оценка на риска и 

карти на гори и зем 

земи според 

пожароопастност

Табели за 

пожароопасни 

горски зони

Наблюдение и контрол язовири 

и диги

Поддръжка на ивици и 

противопожарни депа

Дулово Практически липсва Няма анализ за 

конкретната община

Няма изготвен Няма Няма Няма Няма Няма Няма Общите Няма Няма Няма Няма Няма Няма Няма Формален и 

без никаква 

конкретика

Подробно описание на административни мерки, включително поддръжка , обучение, тренировки и обучения за 

информиране на населението, отговорни лица.

Мерки превенцияОбласт и 

Кайнарджа Практически липсва Изброени 

отоводнителни канали и 

евентуално засегнати 

къщи. Дунав липсва

Изброени горските 

масиви със заплаха. 

Анализ практически 

липсва

Няма освен 

каналите

Принципно спомената 

необходимост от 

комисия за контрол. 

Няма кога и как 

действа

Няма Разораване на 

минерализована ивица

Няма Няма Няма Няма Няма Няма Поддържане плана и инспекция 

на канали и яз. Стени

Няма Принципните за поддръжка 

на съоръжения и 

почистване

Няма

Силистра Подробен за заплахите, рискът е 

анализиран общо, но реферира 

към места и сгради и с рискова 

таблица, включваща и 

готовността за реагиране.

НЯМА анализ на резултатите от 

таблицата!

Анализ на заплахите е 

подробен. Рискът по-

общо но е наличен и с 

референция към 

минали събития

Анализ на заплахите, 

рискът не е анализиран

Диги по р. 

Дунав

Няма Няма Разораване на 

минерализована ивица 

и пътища между 

посеви

Няма Няма Няма Няма Няма Няма Стандартно описание. Няма 

конкретно за общината

Да се направят 

карти на заплаха 

и риск от 

наводнения, 

пожелателно

Изготвяне на карти и създаване 

условия за успешно 

пожарогасене

Ситово Няма общ Общо местата на 

заплахите, рискът не е 

анализиран 

Липсва. Споменати 

само причинителите - 

земеделски стопани

Няма Няма Няма Няма Описани налични 

противопожарни 

водоеми - депа

Няма Няма Няма Няма Няма Няма Няма Няма Няма

Тутракан Наличен, най-обстоен за 

наводненията, другите са 

схематични и общи

Ясни заплахи, отчита се 

състояние на 

технически мерки, 

посхематичен е анализа 

на риска, но показва 

къде има 

необходимост от 

интервенция

Схематичен Диги по р. 

Дунав

Ежегодна Проверка на 

потенциално опасни 

язовири. Почистване 

канали ежегодно и др.

Контрол на дигите при 

високи води

Няма Няма Няма Няма Има с 

отговорници и 

методи

Няма Стандартни, без 

конкретика

Няма Експертиза на съоръжения и 

опасни обекти, освен останалите 

стандартни, Обучения

Контрол и 

проверка и 

обучение

Изготвяне на карти и 

съгласуване с 

Министерства

Няма

Район Калараш Няма общ Има кратък анализ, с 

описание на 

съоръжения и район на 

заливане  анализ на 

заплахите и 

потенциален риск, 

обобщен за общината

Няма изготвен Обстойно 

описани диги, 

баражи, 

годност

Описано състояние Има фази на 

изграждане

Няма Няма Няма Стндартни но 

ясно описани

Няма Стандартни, без 

конкретика, но 

да не създават 

паника, след 

одобрение

Няма Мерките са разделени според 

кода на предупреждението за 

наводнение - жълт, оранжев и 

червен. Наблюдение и контрол 

язовири и диги и ледоход, 

Предупреждения а при червен и 

евакуация 

Няма Има, включително 

подготовка на населението 

и информация, ясни 

отговорности на всички 

институции и 

хора(национални и 

окръжни)

Няма
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 Аналитична матрица: Мерки за защита на населението (виж. Приложение 1) 

 

 

Община Технически мерки 

Наводнение 

налични 

(Описание)

Технически 

мерки 

Наводнение 

налични 

КОНТРОЛ

Технически 

мерки 

Наводнение 

Планирани 

(предложени)

Технически мерки 

Пожар налични 

(Описание)

Технически 

мерки Пожар 

налични 

КОНТРОЛ

Технически 

мерки Пожар 

Планирани 

(предложени)

Комуник. Инфо мерки 

Наводнение налични 

(Описание)

Комуни. Инфо 

мерки 

Наводнение 

Планирани 

(предложени)

Комуник. Инфо мерки Пожар 

налични (Описание)

Комуни. Инфо 

мерки Пожар 

Планирани 

(предложени)

Административни мерки 

Наводнение налични 

(Описание)

Административн

и мерки 

Наводнение 

Планирани 

(предложени)

Административни мерки 

Пожар налични (Описание)

Административн

и мерки Пожар 

Планирани 

(предложени)

Други

Силистра област Терени за 

настаняване, 

дезинфекция, 

отводняване

Няма, освен 

актуализация на 

плана, но не е 

ясно има ли 

такава

Няма Водоизточници 

дълбоки сондажи и 

ВиК, но с много малко 

дизелови рез. 

Агрегати. Проблем 

при спиране на тока

Няма Поддръжка 

пътища, 

водоизточници, 

съоръжения

Принципно споменато

Инфо за гражданите е 

СЛЕД предварително 

съгласуване с Областния 

Управител

Няма Принципно споменато

Инфо за гражданите е СЛЕД 

предварително съгласуване с 

Областния Управител

Описание на необходими 

мерки и отговорности - 

има и обстойно

Описание на необходими 

мерки и отговорности - има 

и обстойно

Админ мерки за сгради и диги за земетресения, 

но без план и срок. Другите общи.

РАзузнаване и определяне на места (разни 

дейности и разрушения) трябва да има 

предварителен оценъчен план на база на оценка 

на риска. Такъв няма.

Алфатар Спасително 

оборудване и 

подслон

Няма, освен 

актуализация на 

плана, но не е 

ясно има ли 

такава

Недостиг на 

оборудване за 

временно 

настаняване

Пожарен автомобил Не е ясно Няма Информационна система и 

сирени

Няма Информационна система и 

сирени

Няма Оперативен дежурен Деатаилно 

описани с 

отговорности и 

последователнос

т на действия

Оперативен дежурен Деатаилно 

описани с 

отговорности и 

последователнос

т на действия

Детайлно описани дейности и отговорности с 

последователност и на места с необходимата 

техника и съоръжения. Не е ясно дали наличната 

техника е достатъчна или не и за кои случаи на 

наводнение и пожари би била достатъчна

Главиница Стандартно описание от Обл. 

План. Няма конкретика.

Принципни действия, без 

конкретика. 

Има отговорници 

поименно, но дали са 

актуални.

Предвидени контрол с 

наблюдатели, но не е ясно 

от кога и как действат

Принципни действия, без 

конкретика. 

Има отговорници 

поименно, но дали са 

актуални

Планът не е конкретен.

Няма анализ на необходима техника и 

съоръжения. Не са ясни връзките и 

взаимодействия на екипи и администрация при 

кризи

Дулово Общите като 

постановка, няма 

конкретика

Няма Няма Няма Няма Няма Общите Няма Няма Няма Стандартно описание в 

пожелателен режим без 

конкретика и посочени 

имена 

Няма Няма Няма Трудно би послужил за ръководство и справка 

при настъпване на бедствие

Мерки при управление при кризиОбласт и 

Кайнарджа Описателни 

принципни, без 

конкретни 

дейности спрямо 

място на събитие

Няма Няма Описателни принципни, 

без конкретни 

дейности спрямо 

място на събитие

Няма Няма Стандартни пожелателни 

плюс сирените

Няма Стандартни пожелателни плюс 

сирените. Има спомента сайта на 

общината с мерките за пожарна 

безопасност.

Няма Станадартните дейности, 

без конкретика за 

общината

Няма Стандартните, но има 

споменати и обучения и 

тренировки за пожарна 

безопасност.

Плановете са общи, без конкретика и не биха 

помогнали за бързо реагиране в случай на 

бедствие и криза

Силистра Няма Няма Няма Няма Няма Няма Принципно споменато

Инфо за гражданите е 

СЛЕД предварително 

съгласуване с Областния 

Управител

Принципно споменато

Инфо за гражданите е СЛЕД 

предварително съгласуване с 

Областния Управител

Описаание на дейности и 

отговорни институции, но 

няма каонкретно за 

обектите на заплахата и 

риска

Всичките мерки 

са с пожелателен 

характер.

Не е ясно как се 

изпълняват и кой 

контролира 

подготовката

Описаание на дейности и 

отговорни институции, но 

няма каонкретно за 

обектите на заплахата и 

риска

Задълженията са описани, но отново няма 

конкретно име и дали знае за тези си задъкжения

Ситово Няма Няма Няма Няма Няма Няма Деатайлно, включително 

имена и телефони в случай 

на бедствие

Няма Деатайлно, включително имена 

и телефони в случай на бедствие

Няма Принципна организация и 

ред на събиране и 

действия с конкретни 

имена. Съкратена но ясни 

процедури

Няма Принципна организация и 

ред на събиране и действия 

с конкретни имена. 

Съкратена но ясни 

процедури

Няма Независимо от липсата на анализ на риска и на 

голяма част от реквизитите при управление на 

кризи, планът за действие, който е общ за 

всички видове заплахи, е с разпределение на 

задачите и е ясен и конкретен и би бил 

ефективен при настъпило кризисно събитие.

Няма анализ и описание на ресурсите

Тутракан Техника и пясък и 

материали

Няма Няма Няма Няма Няма Наблюдение диги и 

язовири при дъждове и 

високи води и инфо за 

всички от постовете

Всички останали 

стандартни мерки с 

последователно 

структуриране

Няма Стандартни но и какво да прави 

населението

Няма Принципните от всички, но 

с позоваване и на 

предполагаеми засегнати 

места 

Няма Стандартни без конкретика Няма

Район Калараш Ремонти и 

укрепване на диги 

и други работи по 

съоръжения

Наблюдение Няма Предоставят се от 

съответните 

организации. Няма 

яснота

Няма Няма Стандартни  плюс сирените Няма Стндартни след разрешение Няма Принципни за население е 

евакуация, много кратко, 

основно мониторинг и 

поддръжка на съоръжения 

и ремонт и 

възстановителни дейности

Няма Принципни за всяко 

ведомство, но с пълен 

списък и контакти на 

всички нива, включително и 

за доброволните 

формирования

Няма Няма анализ на риска нито местатакъдето може 

да се случи нито мерки за предотвратяване и 

превенция
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4.4. Анализ на мерките за превенция и защита на населението, 
заложени в областните и общински планове 

 Анализът на мерките, заложени в плановете за защита показва 
сериозна липса на обстоен анализ на риска. Много от плановете предвиждат 
изготвяне на карти на заплахата и риска. Именно изготвянето на карти е най-
доброто решение за вземане на бързо управленско решение за мерки за защита 
и управление при кризи. Но в много случаи не е налична геореферирана 
информация, а дори и когато е налична, се изисква първо тя да бъде обобщена 
и анализирана.  

 Изготвянето на анализ на риска може да е и само на експертно ниво, на 
ниво община, и с описание на евентуалните щети при съответната заплаха. На 
база на този анализ следва да се предвидят мерките за защита и мерките за 
реакция при бедствие. Картите на риска в този случай могат да бъдат изготвени 
за границите на община и да бъдат сравними с другите съседни общини в 
областта и региона, както са анализирани в настоящия доклад. Поради тази 
основна причина - липса на конкретен анализ на риска - в плановете липсват 
препоръки за мерки за превенция.  

 Друг ключов дефицит е липсата на конкретна информация, касаеща 
съществуващите мерки за превенция – състоянието и поддръжката на наличните 
мерки за превенция. Част от тези мерки са и самите планове, но в тях не е 
отбелязано какво е предвиждано, какво е изпълнено и какъв би бил ефектът от 
тази дейност. 

 Друго често срещано предизвикателство пред ефективното планиране 
е пожелателният характер и формализмът на голяма част от плановете. От 
гледна точка на съобразяване на плана с конкретната даденост в общината, по-
конкретни и съобразени са тези на общините Алфатар и Ситово. В другите липсва 
конкретика, често заместена с обстойни описания на процедури и дейности по 
тях, които в повечето случаи са заимствани от областния план или от плановете 
на съседни общини.  

 Независимо от отчетените недостатъци, анализираните планове могат 
да послужат за методическо ръководство. Но това не е тяхната основна цел. За 
целите на превенцията и защита на населението трябва да се изготвят 
конкретни планове с ясни евентуални последици и мерки за превенция и 
мерките и последователните дейности на екипите, техниката и населението 
на конкретната община и място на евентуално бедствие, с плановете за 
евакуация, ако са необходими, и с плановете за действия на населението и 
от кого да очаква актуални информация и разпореждания и кого да търси за 
съдействие и оказване на доброволна помощ. 
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 Също така, в плановете липсват данни за обучение и тренировки за 
евакуация и спасителни операции. Липсват детайлни данни за доброволчески 
формирования, въпреки че те са споменавани в плановете и налични в повечето 
общини. Не става ясно кой участва в тях и до колко са подготвени. Не е ясно 
описано какво е взаимодействието с тези формирования. В допълнение, в 
плановете няма предвидени хоризонтална връзка със съседни общини за 
взаимопомощ и съвместни дейности за превенция, спасителни и 
възстановителни дейности. 

4.5. Управление на бедствени положения, ресурси и капацитет за 
реагиране при кризисно събитие – горски пожар и наводнение 

4.6. Участващи структури в управлението на извънредните 
положения 

България Румъния 

Оперативни центрове в териториалното 
звено на Главна дирекция "Пожарна и 
Гражданска защита 

Комитети за извънредни положения 

Районна администрация 
Национален комитет за извънредни 
положения 

Районен център за управление 
Министерски съвети и други обществени 
институции за извънредни положения 

Икономически оператори на районно 
ниво 

Комитет за Община Букурещ за 
извънредни положения 

Общинска администрация 
Общински съвети за извънредни 
положения 

Общински център за управление Местни съвети за извънредни положения 

Община 
Главен инспекторат за извънредни 
положения 

Икономически оператори на общинско 
ниво 

Професионални обществени услуги за 
извънредни положения 

Спешни медицински центрове за 
лечение и други съоръжения за 
здравето 

Оперативни центрове за извънредни 
положения 
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Единици/структури на министерствата в 
региона, които са част от единствената 

Командир на действието 

Система за спасение  

Въоръжените сили  

Нестопански субекти  

Доброволци ((а) доброволни 
формирования за защита при бедствия, 
пожари и други извънредни ситуации, 
регистрирани към общините и (б) 
физически и юридически асоциирани 
лица (спортни клубове, социални групи 
и други)) 

 

Източник: Проучване за изпълнимост относно установяване на техническите решения, 
необходими за подобряване подготовката и интервенцията в случай на извънредни ситуации, 
2012 г. 

4.7. Ангажираност на доброволните формирования, капацитет за 
сътрудничество на заинтересованите страни и синергии в ТГР  

Ключова роля за справяне с бедствия и аварии е отредена на доброволците. 
В България „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”.11 Набирането на доброволци се осъществява от кмета на 
съответната община, след взето решение на общинския съвет, който определя 
числеността на доброволното формирование. След това стартира процедурата 
по набирането на кандидатите за доброволци, като за целта се прави обявление 
в средствата за масова информация и/или на информационните табла в 
общината. 

 Общините с налични доброволчески организации и статистически данни 
и верифицирани данни от прегледани документи и интервюта са в зелено, тези 
без доброволчески организации, но с данни, частично липсващи или по-трудни 
за верификация са в жълто. 

 
11  Закон за защита при бедствия, чл. 40 
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За Румъния картата на общините с доброволчески организации е много по-
наситена: 

 

 

Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за 
самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на 
Единната спасителна система (ЕСС), като изпълняват следните основни дейности 
по защитата на населението: 

• спасителни операции; 

• ограничаване и ликвидиране на пожари; 
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• операции по издирване и спасяване; 

• извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; 

• оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и 
извънредни ситуации; 

• други операции, свързани със защитата. 

Съществуват различни видове обучения за доброволците (първоначален 
основен курс, специализирано обучение, обучение за ръководител на 
доброволно формирование, поддържащо обучение), а всеки доброволец, след 
регистриране в доброволно формирование, преминава първоначален основен 
курс на обучение. Обучението на доброволците се осъществява от служители на 
териториалните структури на ГДПБЗН - МВР, лектори по първа помощ с 
медицинско образование и образователно-квалификационна степен "магистър", 
доброволци от БЧК със съответната квалификация или доброволци (обучители) 
по места, в лицензирани центрове за професионална квалификация при МВР или 
в други акредитирани училища и лицензирани центрове. Обучението се 
осъществява по утвърдени от Академията на МВР програми, съгласувани с 
директора на ГДПБЗН – МВР.”12  

В област Силистра са създадени (първите през 2007 г.) 5 доброволни 
формирования с общо 63 доброволци, в следните общини: 

• Главиница;  

• Алфатар;  

• Кайнарджа; 

• Ситово; 

• Тутракан. 

В България формированията са 234 с общ числен състав на доброволците в 
тях – 3 115. Немалка част – особено в област Силистра, са и служители на 
съответните администрации. За отбелязване – по закон Силистра и Дулово не са 
задължени да имат подобни структура.13 

В Румъния липсват изчерпателни статистически данни за броя доброволци на 
местно ниво. За разлика от България, в Румъния са разграничени два вида 
доброволци, като в допълнение на традиционното разбиране на доброволчество 
съществуват и  (могат да бъда наречени) професионални доброволци. 
Румънското законодателство предвижда и формиране на доброволчески групи 

 
12 Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за 

предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на 

последиците от тях, 2012 г. 
13 Областна администрация, Силистра, 2018 г. 
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за борба с пожарите и бедствията (групи за интервенции) на местно ниво. За 
разлика от България, в обследваните планове от Румъния, доброволческите 
организации са упоменати по общини и със съответните контакти. 

Както вече бе споменато, съществуват трудности за адекватна оценка на 
ангажираността и приноса на доброволните формирования, най-вече поради 
липса на систематизирана информация в общинските и областни планове за 
защита при бедствия. Спорадичното им споменаване в тези документи не е 
достатъчно, за да се добие представа за подготовката на доброволците, както и 
за взаимодействието с тях. 

4.8. Ресурси и капацитет 

Окръг 
Калараш 

Пожарна 
Калараш 

Пожарна кола 4 

Камион за спасителна дейност 1 

Камион за евакуация при пушек, газове и за 
осветление 

1 

Линейка 1 

Механична стълба 1 

Специализиран камион 1 

Камион 3 

Пиротехнически камион 1 

Мотопомпа прикачна 1 

Надуваема лодка 1 

Група за 
интервенция 
Борча 

Пожарна кола 2 

Мотопомпа, която може да се тегли 1 

Надуваема лодка 1 

Пожарна 
Олтеница 

Пожарна кола 2 

Камион за спасителна дейност 1 

камион 1 

Мотопомпа прикачна 1 
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Надуваема лодка 1 

Група за 
интервенция 
Будещи 

Пожарна кола 2 

Мотопомпа прикачна 1 

Надуваема лодка 1 

Група за 
интервенция 
Киселет 

Пожарна кола 2 

Мотопомпа прикачна 1 

Надуваема лодка 1 

Пожарна 
Лехлиу Гара 

Пожарна кола 2 

Камион за спасителна дейност 1 

Камион за спасителна дейност високопроходен 1 

Линейка 1 

Камион 1 

Автобус ТВ 1 

Мотопомпа прикачна 1 

Надуваема лодка 1 

Пожарна 
Драгалина 

Пожарна кола 2 

Камион за спасителна дейност 1 

Линейка 1 

Камион 1 

Мотопомпа прикачна 1 

Надуваема лодка 1 

Област 
Силистра 

Регионална 
служба за 
пожарна 
безопасност 
и защита на 

Пожарна кола 5 

Пожарна със стълба 1 

Малка габаритна техника 9 

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. 

48 

населението 
Силистра 

Участък за 
пожарна 
безопасност 
и защита на 
населението 
Кайнарджа 

Пожарна кола 1 

Малка габаритна техника 2 

Районна 
служба за 
пожарна 
безопасност 
и защита на 
населението 
Тутракан 

Пожарна кола 2 

Малка габаритна техника 7 

Участък за 
пожарна 
безопасност 
и защита на 
населението 
Главиница 

Пожарна кола 1 

Малка габаритна техника 2 

Районна 
служба за 
пожарна 
безопасност 
и защита на 
населението 
Дулово 

Пожарна кола 2 

Малка габаритна техника 6 

Група 
спасителни 
дейности 
Силистра 

Камиони за спасителна дейност 3 

Специализирани камиони 2 

Малка габаритна техника 16 

Източник: Проучване за изпълнимост относно установяване на техническите решения, 
необходими за подобряване подготовката и интервенцията в случай на извънредни ситуации, 
2012 г. 

 Сравняването на тези данни с наличните данни в общинските планове 
за защита, най-вече тези, които са обновявани наскоро, показва, че в 
общинските планове не са описани нито оценени капацитетът, материалните 
и техническите възможности и ресурси, необходими за пожарогасене, 
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изпомпване на води, доставка на вода за населението и за пожарогасене, и 
други спасителни и възстановителни дейности. Все пак, в част от 
общинските планове са описани наличната техника и превозни средства, 
общинска или частна собственост, които могат да бъдат използвани при 
дейности за защита на населението при бедствия. 

 По този начин съдържанието на общинските планове не дава отговор 
на ключов въпрос – с достатъчен капацитет ли са наличните средства на 
ПБЗН, МВР, на общините и на фирмите за ефективни дейности по спасяване 
на населението в случай на бедствие? В нито един доклад не съществува такъв 
анализ, както и оценка на това, какво би било необходимо в допълнение, за да 
се осигури материална обезпеченост и човешки потенциал за спасителни 
дейности. Отново трябва да се обърне внимание на оценката на риска, защото 
тя ще покаже къде и какво би било необходимо и дали тези средства ще са 
налични в определен критичен период от време след възникване на 
предполагаемо бедствие на конкретно място.  

 Общинските планове, на база на анализ на риска и наличния 
капацитет в общината, могат да предвидят подходящи партньори за помощ 
и сътрудничество с техника и хора от съседни общини, като съгласуват тези 
планове с областния план за защита и сценариите от анализите на риска на 
различните общини. Такъв предварителен сценарии и съгласуване на опциите 
за помощ ще спомогнат за по-голяма синергия в ТГР, могат да намалят времето 
за реакция при възникване на бедствие, да допринесат за по-ефективно и 
ефикасно използване на наличния капацитет, както и за по-малко щети за 
населението и стопанството. 

5. Изводи и препоръки за повишаване готовността за реагиране при 
извънредни ситуации в трансграничния регион – подход за разширяване 
на участието и изграждане на оперативно съвместими регионални 
структури 

 Степента на готовност за реагиране при извънредни ситуации, на 
различни нива, включително в контекста на международното сътрудничество, е 
пряко зависима от кохезията, динамиката и интеграцията на три 
взаимосвързани процеса: 

1. ефективното планиране, в рамките на областните и общинските 
планове за защита при бедствия; 

2. адекватната и регулярна оценка на съществуващите и потенциални 
рискове, вземаща предвид наличните материални, технически и човешки 
ресурси; 
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3. ефикасното сътрудничество между заинтересованите страни на 
различни нива на управление и обществен живот – от население до 
доброволци в процеса на управление на риска от бедствия, реагиране и 
възстановяване, от общността и гражданските организации до органите на 
местната и държавната власт в ТГР. 

 Аналитичните и оценъчни дейности в рамките на серията от извършени 
анализи спомогнаха за идентифицирането на няколко конкретни групи 
дефицити, свързани с организацията и прилаганите методи, и най-вече с тяхното 
съдържание и актуалност, за: 

• оценка на уязвимостта на трансграничната област към природни и 
породени от човешка дейност опасности, мащаба, честотата, 
географската концентрация, сезонността и предпоставките за възникване 
на бедствия; 

• качеството, обхвата и целесъобразността на планираните действия в 
областните и общинските планове за защита при бедствия за пилотен 
район (Силистра Окръг и окръг Калараш). 

 Нивата на риска, съобразени с възрастовата структура на населението в 

общините на ТГР и общо оценени за всички видове заплахи с коефициентите на 

ESPON , за област Силистра и окръг Калараш са приблизително еднакви и попадат 

в умерената жълта зона на риска за населението. Нивата на риска от заплаха 

наводнение и горски пожар са по-различни и за двете заплахи те са почти двойно 

по-високи за област Силистра спрямо тези за окръг Калараш. Но отново са в 

жълтата умерена зона на риска. Или погледнато на ниво област то и в двете зони 

на ТГР мерките за превенция, подготовката и действията за защита на 

населението при бедствия или управление при кризисни ситуации трябва да са 

на еднакво ниво. Това е предпоставка за планиране на съвместни дейности и 

мероприятия за управление на превенцията и за реакции при кризисни събития. 

Оценката на риска на ниво община и съпоставяне на мерките в плановете и 

капацитета с този анализ могат да послужат за единен модел за разбирателство 

и съдействие между регионалните структури, които да предприемат незабавни 

действия и да организират местното население в случай на бедствие, докато 

силите на единната спасителна система пристигнат.  

 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 
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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 (според 
наличната публична информация) рисковете. Доброволчески организации са 
налични в някои от българските общини, докато такива, свързани с пожарната 
безопасност, са налични във всички общини на румънската част на ТГР. Това е 
породено и от разликите в законодателството и практиките на двете държави. 

 Общото за ТГР е, че в общинските планове за защита при бедствия 
липсва обстоен и конкретен анализ на риска. Липсват конкретни мерки за 
превенция, както и техния контрол. Планирането на мерки за превенция преди 
бедствие и за мерки за управление при кризи за защита на населението при 
бедствия трябва да се базира на обстойния анализ на риска, за да са ефикасни 
и адекватни на евентуално бедствие, както и за да бъдат намалени или 
предотвратени щетите за населението и стопанството. 

Идентифицирани дефицити и потенциални решения 

• Необходим е обстоен и регулярен 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. 

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

• Необходим е 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. 

• Необходимо е създаването на платформи (събития, срещи) за споделяне 
между органите и обществените и доброволчески организации, с 
участието и на други заинтересовани страни (неправителствени 
организации, граждани), на положителен опит за меки информационни 
мерки за превенция като предавания по местни канали на телевизия и 
радио, организиране на местно ниво, използване на социални мрежи.  

• Необходимо е провеждане на съвместни мероприятия по примерна 
евакуация при наводнение и мобилизация за гасене и ограничаване на 
разпространение на горски пожари. 
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• Необходима е подготовка на двуезични кадри за комуникация между 
институциите, службите и неправителствения сектор и доброволчески 
организации за съвместни действия в случай на кризисно събитие. 

• Необходимо е провеждане на симулирани съвместни учения за евакуация 
и спасяване при наводнение, пожар или земетръс. 

В областните и общински планове липсва анализ на капацитета от техника, 
средства и човешки потенциал, съответстващ на анализа на риска за 
дадената община за справяне с настъпило бедствие. При обстоен анализ може 
да се предвидят мерките за сътрудничество между общините, и в ТГР, с техника 
и човешки ресурси и да се заложат и в областните планове като примерни 
сценарии. Това ще съкрати времето за реакция и ще спомогне за по-ефективни 
инвестиции в бъдеще, за средства за защита на населението при бедствия и 
аварии. Конкретни дефицити и предизвикателства включват следните основни 
аспекти: 

• Общинските планове за защита при бедствия не се актуализират регулярно 
и липсва анализ за ефекта от предприети мерки за превенция. Нови мерки 
или липса на актуализацията на стари такива, резултира в промяна на 
риска (в случая повишаване). 

• Плановете не са конкретни спрямо обстоятелствата и заплахите за 
съответната община. Много от тях са много обстойни като теория и 
принципни процедури, но липсва конкретика за общината, нейният 
капацитет, материални, човешки и технически ресурси, с които разполага.  

• Плановете често не са съобразени като информационен материал за 
населението и за подготовката му за избягване на тежки последствия при 
настъпване на бедствия. 

• Липсва изцяло мярката информираност, по разбираем и лесен за 
населението начин, за заплахите, последствията или риска, включително 
и как жителите могат да се подготвят и реагират в случай на кризисна 
ситуация. Тук основна роля биха имали обученията на доброволци, както 
и усилията на увеличаване на техния брой и подготовка.  

• Изцяло липсват евакуационни планове с маршрути и места за временно 
настаняване, съобразени с конкретната заплаха в дадено населено място 
или място на заплаха. Това се дължи на липсата на обстоен анализ на 
риска. Липсва и една от най-важните мерки за защита на населението при 
бедствие – снабдяването или наличието на питейна вода и вода за 
домакински нужди. Тази мярка е крайно необходима особено в случаите 
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на земетресение, наводнение и другите сериозни бедствия, докато за 
пожарите е необходимо да се подсигурят водни депа в близост до 
евентуално място на събитие. 

• 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 проявления на кризисно събитие, както и за 
действията на населението като индивиди в тези случаи. 

• От административна гледна точка плановете са много изчерпателни, дават 
методологическите стъпки, но често са прекалено формализирани.  

• В резултат  на формилизацията на областните и общинските планове за 
защита, в комбинация с предоставянето на оскъдна актуална информация 
за наличните ресурси, канали за взаимодействие и прогнозиране на 
рисковете, ефективното включване на всички заинтересовани страни е 
значително лимитирано.  

• Потенциално решение, освен задължителното условие за провеждане на 
обучения и публични събития/дискусии, е разработването на съкратени 
варианти на плановете за защита, наръчници и/или информационни 
брошури за ползване по време на аварии. Тези „опростени планове“ могат 
да бъдат достъпни за населението, във вид на листовки, за конкретните 
заплахи за дадена община. 

• Анализът на публична информация показва, също така, че потенциалът за 
създаване на синергия между регионалните структури в рамките на ТГР е 
нарушен, поради липса на сравнимост на данните. Това нарушава 
пълнотата и обективността оценката на риска и заплахите от възникване 
на бедствия.   

• В много от плановете липсват конкретните имена или поне позиции с 
телефони и адреси за реагиране при аварии и за достъп на населението 
до информация от първоизточник, което допринася до контролирано 
овладяване на бедствието и провеждане на спасителни операции без да 
се вселява паника в населението на засегнатите общини. 
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• За румънската част на ТГР е трудно да се прецени административната 
готовност за реакция в тези планове, поради липса на информация. 
Въпреки това, от анализа на допълнителни документи и информационни 
материали по други проекти, се очертават конкретни изводи за наличие 
на административни проблеми, като липса на координация и обновяване 
на плановете, мерките за превенция и комуникация. 

Основната препоръка е да се изготви анализ на риска на ниво община, с 
участието на общинските експерти, за да са конкретни и близки до 
действителността в общината и да се предвидят мерки за превенция и за реакция 
при бедствия, които да се отчитат и актуализират регулярно, поне веднъж 
годишно. 

Областните и общински планове за защита при бедствия следва да 
интегрират и канализират целостта на този динамичен процес, като 
инструмент за осведомяване на населението и включване на всички 
заинтересовани страни. В повечето случаи плановете са налични, но липсата 
на актуалност и формализацията на тези документи често възпрепятства 
постигането на по-ефективна координация в ТГР и по-висока степен на 
готовност за реагиране при извънредни ситуации. 
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6. Приложение 1:  Анализ на мерките за превенция и управление на кризи в ТГР 

 

Област 
и 

общини 
Мерки превенция 

Община 
Анализ на 

риска 

Анализ на 
Риск 

наводнен
ие 

Анализ на 
Риск 

пожар 

Техниче
ски 

мерки 
Наводне

ние 
налични 
(Описани

е) 

Техничес
ки мерки 
Наводнен

ие 
налични 

КОНТРОЛ 

Технически 
мерки 

Наводнение 
Планирани 

(предложени
) 

Технически 
мерки 
Пожар 

налични 
(Описание) 

Технически 
мерки 
Пожар 

налични 
КОНТРОЛ 

Технически 
мерки 
Пожар 

Планирани 
(предложен

и) 

Комуник
. Инфо 
мерки 

Наводне
ние 

налични 
(Описан

ие) 

Комуни. 
Инфо 
мерки 

Наводнен
ие 

Планиран
и 

(предлож
ени) 

Комуник. 
Инфо 
мерки 
Пожар 

налични 
(Описание

) 

Комуни. 
Инфо 
мерки 
Пожар 

Планиран
и 

(предлож
ени) 

Администрат
ивни мерки 
Наводнение 

налични 
(Описание) 

Администрат
ивни мерки 
Наводнение 
Планирани 
(предложен

и) 

Администрат
ивни мерки 

Пожар 
налични 

(Описание) 

Администрат
ивни мерки 

Пожар 
Планирани 
(предложен

и) 

Други 

Силист
ра 

област 

Много 
общ, само 
описание 
грубо на 

поражени
я, няма 

конкретен 
анализ, по 
подробен 

за 
промишле
ни аварии 

и от 
Румъния. 
ИЗВОДИТЕ 
не касаят 
превенция

та 

Практиче
ски 

липсва, 
много 
общ 

Много 
общ, само 

са 
изброени 
територии

те на 
горите по 
общини с 
потенциал 
за горски 
пожари 

Спомена
ти само 
дигите 

по Дунав 

Няма 

Изготвяне на 
карти 

заплаха и 
риск от 

наводнения и 
система 
ранно 

предупрежда
ване. НЯМА 
план кога! 

 Няма Няма Няма Няма  

Инфо за 
населени

е 
възможни 
пожари и 
правила 

за 
действие. 

(Няма 
контрол 

по 
изпълнен

ие) 

Да се 
направи 

анализ на 
риска, но без 

срок само 
пожелателно 

Подготвенос
т и прогнози 

за 
наводнение 

Организацио
нни има 

описани, но 
няма план и 

контрол 

Списък на 
пожароопас
ни обекти 

Организация 
за държавен 
противопож

арен 
контрол + 

превантивни 
мерки, но 
без срок 
кога и 
какви. 

Карти гори и 
съгласуване 

с МЗХ 

 

Алфата
р 

Общ 

Подробен 
за 

заплахата 
и има 
груба 

оценка на 
риска 

Подробно 
описание 

на 
заплахата 
индустриа

лни, 
полски и 
горски. 
Рискът е 
оценен 
грубо 

Описани 
дигите и 
предпазн

ите 
съоръже

ния 

Няма 

Описани 
нужди от 
канавки и 
защита в 
някои от 

населените 
места 

Липсва 
ПБЗН в гр. 
Алфатар, 
но има 
депо и 

пожарна 

Няма Няма 1 

Обучение 
за 

информи
ране на 

населени
е рискове 

и 
действие 

1 

Обучение 
за 

информи
ране на 

населени
е рискове 

и 
действие 

Подробно описание на административни мерки, 
включително поддръжка , обучение, тренировки и 

обучения за информиране на населението, отговорни 
лица. 
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Главин
ица 

Формален 

Груб за 
заплахата 
и слаба 

оценка на 
риска, но 
с ниско 
ниво на 
риска 

Само 
заплаха 

Почиства
не на 

дерета и 
канали 

Ежегодна 
Проверка 

на 
потенциа

лно 
опасни 
язовири 

Няма 

Разораване 
на 

минерализо
вана ивица 

Няма 

Оценка на 
риска и 
карти на 

гори и земи 
според 

пожароопас
тност 

  

Табели за 
пожарооп

асни 
горски 
зони 

 

Наблюдение 
и контрол 
язовири и 

диги 

 

Поддръжка 
на ивици и 
противопож
арни депа 

  

Дулово 
Практичес
ки липсва 

Няма 
анализ за 
конкретна
та община 

Няма 
изготвен 

Няма Няма Няма Няма Няма Няма Общите Няма Няма Няма Няма Няма Няма Няма 

Формал
ен и без 
никаква 
конкрет

ика 

Кайнар
джа 

Практичес
ки липсва 

Изброени 
отводните

лни 
канали и 

евентуалн
о 

засегнати 
къщи. 
Дунав 
липсва 

Изброени 
горските 
масиви 

със 
заплаха. 
Анализ 

практичес
ки липсва 

Няма 
освен 

каналите 

Принципн
о 

споменат
а 

необходи
мост от 
комисия 

за 
контрол. 

Няма кога 
и как 

действа 

Няма 

Разораване 
на 

минерализо
вана ивица 

Няма Няма Няма Няма Няма Няма 

Поддържане 
плана и 

инспекция на 
канали и яз. 

Стени 

Няма 

Принципнит
е за 

поддръжка 
на 

съоръжения 
и 

почистване 

Няма  

Силист
ра 

Подробен 
за 

заплахите
, рискът е 
анализира

н общо, 
но 

реферира 
към места 
и сгради и 
с рискова 
таблица, 
включващ

а и 
готовностт

а за 
реагиране

. 
НЯМА 

анализ на 
резултати

Анализ на 
заплахите 

е 
подробен. 

Рискът 
по-общо 

но е 
наличен и 

с 
референц

ия към 
минали 
събития 

Анализ на 
заплахите, 
рискът не 

е 
анализира

н 

Диги по 
р. Дунав 

Няма Няма 

Разораване 
на 

минерализо
вана ивица 
и пътища 

между 
посеви 

Няма Няма Няма Няма Няма Няма 

Стандартно 
описание. 

Няма 
конкретно за 

общината 

Да се 
направят 
карти на 
заплаха и 
риск от 

наводнения, 
пожелателн

о 

 

Изготвяне 
на карти и 
създаване 
условия за 
успешно 

пожарогасен
е 
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те от 
таблицата 

Ситово Няма общ 

Общо 
местата 

на 
заплахите
, рискът 

не е 
анализир

ан 

Липсва. 
Споменати 

само 
причините

лите - 
земеделск
и стопани 

Няма Няма Няма Няма 

Описани 
налични 

противопож
арни 

водоеми - 
депа 

Няма Няма Няма Няма Няма Няма Няма Няма Няма  

Тутрака
н 

Наличен, 
най-

обстоен за 
наводнени

ята, 
другите са 
схематичн
и и общи 

Ясни 
заплахи, 
отчита се 
състояние 

на 
техническ
и мерки, 

по 
схематич

ен е 
анализа 

на риска, 
но 

показва 
къде има 
необходи
мост от 

интервен
ция 

Схематиче
н 

Диги по 
р. Дунав 

Ежегодна 
Проверка 

на 
потенциа

лно 
опасни 

язовири. 
Почиства
не канали 
ежегодно 

и др. 
Контрол 

на дигите 
при 

високи 
води 

Няма Няма Няма Няма 

Има с 
отговорн

ици и 
методи 

Няма 

Стандартн
и, без 

конкретик
а 

Няма 

Експертиза 
на 

съоръжения 
и опасни 

обекти, освен 
останалите 
стандартни, 
Обучения 

Контрол и 
проверка и 
обучение 

Изготвяне 
на карти и 

съгласуване 
с 

Министерств
а 

Няма  

Окръг 
Калара

ш 
Няма общ 

Има 
кратък 

анализ, с 
описание 

на 
съоръжен

ия и 
район на 
заливане  
анализ на 
заплахите 

и 

Няма 
изготвен 

Обстойн
о 

описани 
диги, 

баражи, 
годност 

Описано 
състояние 

Има фази на 
изграждане 

Няма Няма Няма 

Стандарт
ни но 
ясно 

описани 

Няма 

Стандартн
и, без 

конкретик
а, но да 

не 
създават 
паника, 

след 
одобрени

е 

Няма 

Мерките са 
разделени 

според кода 
на 

предупрежде
нието за 

наводнение - 
жълт, 

оранжев и 
червен. 

Наблюдение 
и контрол 

Няма 

Има, 
включителн
о подготовка 

на 
населението 

и 
информация

, ясни 
отговорност
и на всички 
институции 

и 

Няма  

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. 

58 

потенциа
лен риск, 
обобщен 

за 
общината 

язовири и 
диги и 

ледоход, 
Предупрежде

ния а при 
червен и 

евакуация 

хора(национ
ални и 

окръжни) 
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Област и 
общини 

Мерки при управление при кризи 

Община Техническ
и мерки 
Наводнени
е налични 
(Описание
) 

Техничес
ки мерки 
Наводнен
ие 
налични 
КОНТРОЛ 

Техническ
и мерки 
Наводнен
ие 
Планиран
и 
(предложе
ни) 

Техническ
и мерки 
Пожар 
налични 
(Описание) 

Техниче
ски 
мерки 
Пожар 
налични 
КОНТРО
Л 

Технически 
мерки 
Пожар 
Планирани 
(предложен
и) 

Комуник. 
Инфо мерки 
Наводнение 
налични 
(Описание) 

Комуни. 
Инфо 
мерки 
Наводнен
ие 
Планиран
и 
(предложе
ни) 

Комуник. 
Инфо мерки 
Пожар 
налични 
(Описание) 

Комуни. 
Инфо 
мерки 
Пожар 
Планиран
и 
(предложе
ни) 

Администрат
ивни мерки 
Наводнение 
налични 
(Описание) 

Администрат
ивни мерки 
Наводнение 
Планирани 
(предложени) 

Администрат
ивни мерки 
Пожар 
налични 
(Описание) 

Администрат
ивни мерки 
Пожар 
Планирани 
(предложени) 

Редзул
тат 

Други 

Силистра 
област 

Терени за 
настанява
не, 
дезинфек
ция, 
отводнява
не 

Няма, 
освен 
актуализа
ция на 
плана, но 
не е ясно 
има ли 
такава 

Няма Водоизточн
ици 
дълбоки 
сондажи и 
ВиК, но с 
много 
малко 
дизелови 
рез. 
Агрегати. 
Проблем 
при 
спиране на 
тока 

Няма Поддръжка 
пътища, 
водоизточн
ици, 
съоръжени
я 

Принципно 
споменато 
Инфо за 
гражданите 
е СЛЕД 
предварите
лно 
съгласуване 
с Областния 
Управител 

Няма Принципно 
споменато 
Инфо за 
гражданите 
е СЛЕД 
предварите
лно 
съгласуване 
с Областния 
Управител 

  Описание на 
необходими 
мерки и 
отговорности 
- има и 
обстойно 

 
Описание на 
необходими 
мерки и 
отговорности 
- има и 
обстойно 

    Админ мерки 
за сгради и 
диги за 
земетресения
, но без план 
и срок. 
Другите 
общи. 
Разузнаване 
и определяне 
на места 
(разни 
дейности и 
разрушения) 
трябва да 
има 
предварителе
н оценъчен 
план на база 
на оценка на 
риска. Такъв 
няма. 

Алфатар Спасителн
о 
оборудван
е и 
подслон 

Няма, 
освен 
актуализа
ция на 
плана, но 
не е ясно 
има ли 
такава 

Недостиг 
на 
оборудван
е за 
временно 
настанява
не 

Пожарен 
автомобил 

Не е 
ясно 

Няма Информаци
онна 
система и 
сирени 

Няма Информаци
онна 
система и 
сирени 

Няма Оперативен 
дежурен 

Детайлно 
описани с 
отговорности 
и 
последовател
ност на 
действия 

Оперативен 
дежурен 

Детайлно 
описани с 
отговорности 
и 
последовател
ност на 
действия 

  Детайлно 
описани 
дейности и 
отговорности 
с 
последовател
ност и на 
места с 
необходимат
а техника и 
съоръжения. 
Не е ясно 
дали 
наличната 
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техника е 
достатъчна 
или не и за 
кои случаи на 
наводнение и 
пожари би 
била 
достатъчна 

Главиница                 Стандартно 
описание от 
Обл. План. 
Няма 
конкретика. 

  Принципни 
действия, 
без 
конкретика.  
Има 
отговорници 
поименно, но 
дали са 
актуални. 
Предвидени 
контрол с 
наблюдатели
, но не е 
ясно от кога 
и как 
действат 

  Принципни 
действия, 
без 
конкретика.  
Има 
отговорници 
поименно, но 
дали са 
актуални 

    Планът не е 
конкретен. 
Няма анализ 
на 
необходима 
техника и 
съоръжения. 
Не са ясни 
връзките и 
взаимодейств
ия на екипи и 
администрац
ия при кризи 

Дулово Общите 
като 
постановк
а, няма 
конкретик
а 

Няма Няма Няма Няма Няма Общите Няма Няма Няма Стандартно 
описание в 
пожелателен 
режим без 
конкретика и 
посочени 
имена  

Няма Няма Няма   Трудно би 
послужил за 
ръководство 
и справка при 
настъпване 
на бедствие 

Кайнарджа Описателн
и 
принципни
, без 
конкретни 
дейности 
спрямо 
място на 
събитие 

Няма Няма Описателн
и 
принципни, 
без 
конкретни 
дейности 
спрямо 
място на 
събитие 

Няма Няма Стандартни 
пожелателн
и плюс 
сирените 

Няма Стандартни 
пожелателн
и плюс 
сирените. 
Има 
спомената 
сайта на 
общината с 
мерките за 
пожарна 
безопасност
. 

Няма Стандартните 
дейности, 
без 
конкретика 
за общината 

Няма Стандартните
, но има 
споменати и 
обучения и 
тренировки 
за пожарна 
безопасност. 

    Плановете са 
общи, без 
конкретика и 
не биха 
помогнали за 
бързо 
реагиране в 
случай на 
бедствие и 
криза 
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Силистра Няма Няма Няма Няма Няма Няма Принципно 
споменато 
Инфо за 
гражданите 
е СЛЕД 
предварите
лно 
съгласуване 
с Областния 
Управител 

 
Принципно 
споменато 
Инфо за 
гражданите 
е СЛЕД 
предварите
лно 
съгласуване 
с Областния 
Управител 

  Описание на 
дейности и 
отговорни 
институции, 
но няма 
конкретно за 
обектите на 
заплахата и 
риска 

Всичките 
мерки са с 
пожелателен 
характер. 
Не е ясно как 
се 
изпълняват и 
кой 
контролира 
подготовката 

Описание на 
дейности и 
отговорни 
институции, 
но няма 
конкретно за 
обектите на 
заплахата и 
риска 

    Задълженият
а са описани, 
но отново 
няма 
конкретно 
име и дали 
знае за тези 
си 
задължения 

Ситово Няма Няма Няма Няма Няма Няма Детайлно, 
включителн
о имена и 
телефони в 
случай на 
бедствие 

Няма Детайлно, 
включителн
о имена и 
телефони в 
случай на 
бедствие 

Няма Принципна 
организация 
и ред на 
събиране и 
действия с 
конкретни 
имена. 
Съкратена но 
ясни 
процедури 

Няма Принципна 
организация 
и ред на 
събиране и 
действия с 
конкретни 
имена. 
Съкратена но 
ясни 
процедури 

Няма   Независимо 
от липсата на 
анализ на 
риска и на 
голяма част 
от 
реквизитите 
при 
управление 
на кризи, 
планът за 
действие, 
който е общ 
за всички 
видове 
заплахи, е с 
разпределен
ие на 
задачите и е 
ясен и 
конкретен и 
би бил 
ефективен 
при 
настъпило 
кризисно 
събитие. 
Няма анализ 
и описание 
на ресурсите 
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Тутракан Техника и 
пясък и 
материали 

Няма Няма Няма Няма Няма Наблюдение 
диги и 
язовири при 
дъждове и 
високи води 
и инфо за 
всички от 
постовете 
Всички 
останали 
стандартни 
мерки с 
последовате
лно 
структурира
не 

Няма Стандартни 
но и какво 
да прави 
населениет
о 

Няма Принципните 
от всички, но 
с позоваване 
и на 
предполагае
ми засегнати 
места  

Няма Стандартни 
без 
конкретика 

Няма     

Окръг 
Калараш 

Ремонти и 
укрепване 
на диги и 
други 
работи по 
съоръжен
ия 

Наблюден
ие 

Няма Предоставя
т се от 
съответнит
е 
организаци
и. Няма 
яснота 

Няма Няма Стандартни  
плюс 
сирените 

Няма Стандартни 
след 
разрешение 

Няма Принципни 
за население 
е евакуация, 
много 
кратко, 
основно 
мониторинг и 
поддръжка 
на 
съоръжения 
и ремонт и 
възстановите
лни дейности 

Няма Принципни 
за всяко 
ведомство, 
но с пълен 
списък и 
контакти на 
всички нива, 
включително 
и за 
доброволнит
е 
формировани
я 

Няма   Няма анализ 
на риска нито 
местата 
където може 
да се случи 
нито мерки 
за 
предотвратяв
ане и 
превенция 
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7. Приложение 2: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

64 

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 
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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 

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 
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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 
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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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