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MiSRaR
Проектът MiSRaR е за обмен на знания и опит в областта на управлението на риска и
териториалното планиране. Той стартира през пролетта на 2010г. и досега са
организирани от партньорите 16 тематични семинара. MiSRaR се финансира по програма
Interreg IVC. Изпълнява се от седем партньори. Водеща организация е Район за
безопасност Южна Холандия Юг. Останалите партньори са община Талин (Естония), регион
Епир (Гърция), провинция Форли (Италия), общини Авейро и Мирандела (Португалия) и
Фондация „Европерспективи” (България). Този тригодишен проект ще приключи в края на
2012г.

Приключване на тематичните семинари
Семинарът, проведен през юли в Авейро бе финалният от
поредицата семинари.
През последния период на проекта фокусът се измести към
разработването на съдържанието и оформянето на наръчника и
брошурите, организирането на заключителната конференция,
провеждането на дейностите по разпространение на
резултатите на местно ниво и запазването на изградената
мрежа.
След излизането на бюлетин №4 бяха проведени още три
семинара.

Габрово:
Семинарът в Габрово, България, бе на тема
„Заключения за планирането при бедствия” и се
проведе от 17 до 19 май 2012г. Той бе комбиниран
с провеждането на заседание на Комитета за
управление и посещение на българския партньор
ФЕП в София.
Целта на срещата бе да се изведат заключения и
обобщения от предишните семинари, за да се
осигури основната част от съдържанието на
наръчника. По време на семинара всеки от
партньорите представи най-полезните 10 урока, след което последва оживена дискусия.

Талин:
Тематичният семинар в Талин се проведе на 13 и 14
юни. Отново бе обсъден наръчникът и партньорите
предоставиха обратна връзка на Рууд Худайк.
Освен това те изнесоха презентации с предложения за
разпространение на резултатите, начинът по който
идеите по проект MiSRaR трябва да бъдат реализирани
по-нататък и проблемите, пред които са изправени
ръководителите на проекта.

Авейро:
Последният от серията семинари бе фокусиран върху темата „Мрежа за преодоляване на
бедствия” и се проведе в Авейро на 25 и 26 юли. Всички партньори представиха за
последен път по една добра практика, като този път тя бе за това по какъв начин
изграждат и поддържат своите мрежи с партньори, участващи в управлението на риска. На
семинара бе обсъдена подготовката за финалната конференция и запазването на мрежата
от партньори по MISRAR за в бъдеще.
Посещения на място
През този период бяха проведени и няколко
посещения на място. В Габрово например
участниците обиколиха няколко места в
общината с действащи свлачища. Бившият кмет
г-н Богомил Белчев обясни причините за
възникването на свлачищата и мерките, които
са предприети за предотвратяване на нови
щети.
В Талин участниците посетиха пречиствателна
станция, голяма компания в района на
пристанището и съседен квартал със стари
дървени къщи. Обектите са разположени в непосредствена близост в северната част на
Талин. Рушенето на старите дървени къщи и по-специално свързания с това риск от пожар

са определени като основен проблем за безопасността. Стана ясно, че решения могат да
бъдат открити само с един цялостен подход за планиране в района.
В Авейро, посещението бе в завод за хартия, който представлява риск за безопасността в
района, поради използването на различни опасни химични вещества. Бяха разяснени
мерките, които се предприемат за запазване на рисковете в нормите.
Брошури
След излизането на първата брошура през март 2012г., през
юли последва и втората озаглавена „Планове за намаляване
на риска: Практически уроци от Европейския съюз”.
Брошурите са налични в оригинал на холандски език, както и
на езиците на партньорите. Версиите могат да бъдат открити
на: www.misrar.eu. Очаква се третата последна брошура да
бъде завършена през август.
В Холандия брошурата се разпространява през уебстраницата на Район за безопасност Южна Холандия
Юг, както и в печатна версия чрез ръководителя на
проекта Нико ван Ос, за контакти: n.van.os@vrzhz.nl.ZHZ
Заключителна конференция
Готова е програмата за заключителната конференция по проекта, която ще се проведе на
25 октомври 2012г. в старата община на Дордрехт. Събитието ще продължи от 09.30ч. до
15.30ч., след което гостите ще разговарят неформално на чаша вино. Вече има направени
40 потвърждения като се очаква броят им да се увеличи. На конференцията ще има
представители и на Съвместния технически секретариат на програма Interreg4c.
На заключителната конференция първото копие от наръчника ще бъде връчено на
председателя на комитета за управление.
Всеки партньор ще проведе и по една или няколко заключителни срещи за
разпространяване резултатите от проект MiSRaR.

