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НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНО ОБВЪРЗАНИТЕ РИСКОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ
РЕГИОНИ И ГРАДОВЕ (MiSRaR)
Проект MiSRaR най-накрая стартира. Това е първият информационен бюлетин за този
европейски проект, по който ще се обменят опит и знания в сферата на намаляване на
пространствено обвързаните рискове. Ако работите в тази насока или искате да споделите
своя опит и знания, тогава проект MiSRaR може да представлява интерес за Вас.
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ MiSRaR
Проект MiSRaR цели подобряване политиката за управление на риска в Европейския
съюз. Проектът изпълнява тази цел като подобрява всяка една от стъпките в процеса за
управление на риска. Тези стъпки са илюстрирани чрез четири различни теми: горски
пожари, наводнения, свлачища и производствени аварии. В рамките на тези четири теми
партньорите ще обменят знания и опит за преодоляването на рисковете.
Териториалното планиране е ключов въпрос в целия процес и оказва голямо влияние
върху всяка една от темите и стъпките при управлението на риска. Повечето бедствия са
директно свързани с териториалното планиране и затова решенията, които се вземат при
устройството на териториите, биха могли да помогнат за намаляване на рискове в дадени
райони.
ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ MisRaR
MiSRaR е европейски проект, финансиран по програма Interreg IVC. Изпълнява се от
седем партньори. Водеща организация е Регион за безопасност Южна Холандия Юг.
Останалите партньори са община Талин (Естония), префектура Теспротия (Гърция),
провинция Форли (Италия), общини Авейро и Мирандела (Португалия) и Фондация
„Европерспективи” (България)
ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОЕКТ MiSRaR ЗА ЕВРОПА
По проект MiSRaR работят професионалисти в сферата на намаляване на пространствено
обвързаните рискове, които имат възможността да обменят знания и опит с партньори от
Европа. MiSRaR е активен на две нива: ръководителите на проекта и експертите обменят
знания с партньори от Европейския съюз. На второ място, споделеният опит се
разпространява от партньорите на национално ниво, което осигурява мултиплициране на
резултатите извън партньорството.
КАК РАБОТИ ПРОЕКТ MiSRaR
Както вече споменахме, проектът цели да се обменят знания и опит в сферата на
намаляване на пространствено обвързаните рискове. Този обмен ще се осъществи чрез
организирането на 14 тематични семинара, на които партньорите ще представят своя опит
и ще обсъдят до каква степен е възможно практиките да бъдат приложени в останалите
страни. Всеки семинар покрива една стъпка от цялостния процес по управление на риска.
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Ще бъдат издадени и Европейски наръчник за намаляване на бедствията и няколко вида
брошури със специфични мерки за смекчаване на риска. Брошурите ще бъдат
разпространени в цяла Европа. В края на проекта ще се фокусира върху последващото
развитие на мрежата от партньори MiSRaR и ще се приключи с мащабна конференция за
разпространение на резултатите.

СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ MiSRaR
Проектът официално стартира на 1 януари 2010г и ще завърши на 31 декември 2012г.
Първата половин година партньорите основно се фокусираха върху подготовката за
същинските дейности и върху обмена на добри практики по първите стъпки от процеса за
управление на риска.
На 8 март 2010г. бе организирана въвеждаща среща на мениджърите по проекта в
Дордрехт, по време на която партньорите дискутираха условията по проекта,
задълженията и очакванията си. Обсъден и детайлизиран бе планът за изпълнение на
дейностите. Всички партньори организираха на местно ниво семинар, представящ проекта
пред заинтересованите страни, гарантиращ участието и ползата от проектните резултати
и осигуряващ включването на различни партньори, имащи отношение към намаляването
на риска в техните общини и региони. Тези семинари имат специален акцент върху
привличането на местни мрежи от заинтересованите страни.
На 26 май 2010г. всички партньори подписаха
споразумение за партньорство по време на
заседанието на Комитета за управление, с което
формално се приключи въвеждащата фаза на
проекта. Стартиран бе пилотно също и уебсайтът на проекта. В следобедната програма бе
включено посещение на Комитета за управление
в противопожарния отдел на Zwijndrecht en the
shunt yard Kijfhoek, най-големият в Европа.

ПЪРВИ СЕМИНАР: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКА
На 27 и 28 май в Холандия бе организиран първият тематичен семинар за идентификация
на риска. Рууд Хоудайк, ръководител на холандския проект за регионално профилиране
на риска, откри семинара с пространна презентация за методите, които се използват в
Холандия за намаляване на риска. Всички партньори също представиха практики в
сферата на идентификация на риска, като се обърна специално внимание на
картографиране на рискове, свързани с наводнения и горски пожари в Португалия,
Италия и Гърция. Бяха изнесени и практики с по-политическа насоченост, като например
тази за Областния кризисен щаб в Габрово, България, който играе основна роля при
процеса за идентификация на риска. Община Талин представи своя процес за
идентификация на риска в зоните по НАТУРА 2000. Всички добри практики могат да бъдат
открити на уеб-сайта на проекта.
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Като част от семинара бе организирано и
посещение на място до Maeslantkering,
съоръжение, което предпазва Южна
Холандия от наводнения от морето.
Представени бяха и предизвикателствата,
пред които е изправена Холандия, в
процеса по управление на риска и в
частност в областта на наводненията.

ВТОРИ СЕМИНАР: АНАЛИЗ НА РИСКА
Вторият семинар бе организиран в Авейро, Португалия на 21 и 22 юни. Фокусираше върху
фазата за анализ на риска. Провеждането на семинара протече според договореностите
между всички партньори като бяха включени поредица от презентации, обмен на идеи и
интересни възгледи, посещения на място, показващи политики в действие.
Първият ден стартира с презентация на
университета в Авейро за риска от
наводнения
в
региона.
Специално
внимание бе отделено на пространственото
влияние на лагуните край брега на Авейро
и
проблемите
с
бреговата
ерозия.
Университетът представи своите карти с
рискове и показа как се използват, за да се
анализират
рисковете
в
региона.
Университетът е разработил тази практика,
улеснявайки предвидените политически
процедури
в
региона.
Авейро
си
сътрудничи с 9 общини по тази тема.
След това направено встъпление, последваха добрите практики на партньорите.
Фондация „Европерспективи” представи системата за анализ на градушките, която
предотвратява щетите върху реколтата. Мирандела представи употребата на исторически
данни за предсказването на наводнения, както и информация за анализ на наводненията.
Теспротия разказа за нивата на управление в процеса на анализиране на риска.
Следобяд бе посетено пристанището в Авейро, където участниците научиха за
потенциалните промишлени аварии, свързани с бреговата ерозия, възможните
последствия и как те се избягват в региона.
Последната част от семинара бе за презентациите на Регион за безопасност Южна
Холандия Юг, Талин и Форли. Регион за безопасност Южна Холандия Юг представи
холандската система за картографиране на рисковете на ниво провинция. Бяха
демонстрирани картите на риска и бе отделено внимание на различията при картите,
които се използват от населението и тези, предназначени за професионалисти и
политици.
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Форли също представи карта на риска в
провинцията, използвана за анализ на
свлачища. Картата показва свлачища в
миналото
и
вероятността
от
повторяемост.
Тази
информация
е
комбинирана с информация за уязвими
обекти, позволяващи точен анализ на
рисковете в региона и видовете мерки,
които
трябва
да
се
вземат
за
предотвратяването им. За финал Талин сподели своя опит с картографиране на риска в
северните части, попадащи в НАТУРА 2000 и как се избягва риска там.
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