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“Бъдещето на управлението на риска в Европа” 
 

Сряда 12ти март 2014 
Стара Загора, България 
 

09h00 – 09h30 
 
09h10 – 09h30 
 

Регистрация и сутрешно кафе 
 
Пресконференция 
 

 

09h30 – 09h40 Официално откриване   
 
Живка Алaджова, 
Областен управител на Област Стара Загора 
 
Огнян Златев, Ръководител на Представителството 
на Европейската комисия в България 
 

 
Живка Аладжова 
Областен управител 
 

 
Огнян Златев 
Ръководител на 
Представителството 
на Еврпейската 
комисия в България  

09h40 – 10h15 “Управление на риска в Европейския Съюз” 
Настоящи и бъдещи политики на ЕС 
 
Местните, регионалните и националните власти в ЕС носят 
отговорност за оптимална защита на европейските 
граждани срещу физически рискове, застрашаващи 
безопасността и сигурността на населението. В подкрепа на 
това ЕС е въвел няколко насоки, като последната директива 
SEVESO III свързана с  външни рискове от индустриален 
характер както и насоки за риска от наводнения. 
Европейската комисия счита превенцията на риска за 
основен приоритет. В близко бъдеще може да се очакват 
нови директиви, например за картографиране на риска и 
оценка на риска. Ръководителят на Представителството на 
Европейската комисия в Българяи ще представи 
политиките свързани с превенция на риска в Европейския 
съюз. 
 

10h15 – 10h45 “MiSRaR и PRISMA” 
Европейско сътрудничество за намаляване на 
риска 
 
Много от местните власти в ЕС са изправени пред 
нарастващи рискове, свързани с безопасността на 
населението. ЕС помага разработването на стратегии за 
управление на риска. Въпреки това, пряката връзка между 
превенцията на риска и  
пространственото му планиране е трудно постижима. 

 
Нико ван Ос 
Регион по безопасност 

Програма 
 

Международна конференция  
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Местните власти от 5 общини и партньори от 4 
страни‐членки на ЕС са обединили усилията си да тестват 
практически стратегии за оценка и управление на риска. За 
да споделят практически опит и поуки с други местни, 
регионални и национални власти се организират три 
международни конференции. Заедно можем да разработим 
по‐добри мерки за управление на риска в бъдеще! 
 

Юг, Холандия 
Холандия 

10h45 – 11h00 Кафе пауза  
11h00 – 12h00 
 

“Управлението на риска в реалния свят” 
Практически уроци на местните правителства 
 
Проектите MiSRaR и PRISMA са фокусирани върху обмена на 
опит и добри практики. Вместо общи и теоретични понятия, 
обмена на знания води до много конкретни поуки от 
практическия опит, както е описано в наръчника MiSRaR. 
Ще бъдат представени следните теми:  
 Принципи на процеса на превенция; 
 Оценка на риска; 
 Оценка на възможностите: дефиниране на превантивни 

политики; 
 Финансиране на превантивни мерки; 
 Прилагане на стартегия; 
 Лобиране и застъпничество за превенцията; 
 
Уроците ще бъдат илюстрирани с практически примери от 
случаите на горски пожари, градски пожар, SEVESO 
индустрията и транспортиране на опасни вещества, 
наводнения, свлачища и екстремни метеорологични 
условия в България, Естония, Гърция, Италия, Холандия и 
Португалия. 

 
Рита Сеабра 
Община Авейро 
Португалия 

 
Рууд Худайх 
Регион по безопасност 
Юг, Холандия 
Холандия 

12h00 – 13h00 Обяд  

13h00 – 13h30 “Отвъд хоризонта на ЕС” 
Управлението на риска в развиващите се страни 
 
Управлението на риска е много важна тема за страните от 
цял свят. Леен Ревалиер ще сподели поуки от Конго, Босна и 
Молдова, където местните власти се сблъскват със същите 
предизвикателства, като и ЕС. Той използва примери и 
подходи за оценка на риска от наръчника MiSRaR, например 
в града и района на Тузла в Босна. Тъй като Тузла е 
изправена пред различни природни бедствия, а също така и 
индустриални рискове, многорисковия подход  описан в 
MiSRaR, който съчетавааспекти от ЕС и ООН, бе приет добре. 
Идеята за предвиждане на различни „сценарии” също бе 
приета добре. Начините по които тези държави се справят  
със съответните за тях рискове, допринася за 
подобряването на подходите прилагани от  ЕС. 

 
Леен Ревалиен 
Холандия 
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13h30 – 14h15 “Риск от горски пожари” 
Случаят на Стара Загора, България 
 
До скоро в България рискът от горски пожари не бе толкова 
съпоставим със съответния риск в държави като 
Португалия и Гърция. Въпреки това, поради климатичните 
промени както и промени от демографски и социален 
характер, този вид риск придоби съществена важност за 
региона. Тук ще бъде представено как Стара Загора се 
справя със случая на горски пожари, както и възможностите 
да прилага подходите, описани в наръчника MiSRaR. 
Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара 
Загора ще представи резултатите постигнати до момента.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Александър Мийков 
АРИР, България 

 
Николай  Николов 
Община Стара Загора, 
България 
 
 
 
 
 

 

 
Рууд Худайх 
Регион по безопасност 
Юг, Холандия 
Холандия 

 

14h15 – 14h30 Кафе пауза 

14h30 – 15h15 “Железопътен транспорт на опасни вещества”  
Случаят на Регион по безопасност Юг, Холандия 
 
Регион по безопасност ЮГ е логистичен и транспортен 
център с национално значение. През региона преминават 
повечето от транспортните маршрути на воден, 
автомобилен и железопътен транспорт от 
международното пристанище на Ротердам към останалата 
част от Европа. Зоната за маневри на главната 
разпределителна гара е от изключителна важност за 
железопътния транспорт за цяла Западна Европа. 
Резултатът в общините на Дордрехт и Зваиндрехт  е ниво 
на риск на железопътния транспорт на опасни вещества, 
които се считат за най-високите за цялата страна (и може 
би дори и за Европа). За 2020 година се очаква, че 
железопътният транспорт ще се увеличи десетократно. 
Логично намаляването на риска е основен приоритет. До 
сега се фокусът е върху намаляването на вероятността от 
риск, както и възможността за спешно реагиране. В 
проекта PRISMA са разработени стратегии за намаляване 
на уязвимостта на околните райони, например с помощта 
на връзка между управлението на риска и пространствено 
планиране. Практическите изводи от този случай, ще 
бъдат представени и обсъдени. 
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15h15 – 16h15  “Уроци за бъдещето” 
Дискусионен форум 
 
Конференцията ще бъде закрита с интерактивен 
дискусионен форум. Участниците ще бъде поканени да да 
се включат в обсъждането на основните въпроси, 
коментирани по време на конференцията. 

 

Модератори: 
 

 
Румяна Грозева 
АРИР, България 
 

 
Павлина Господинова 
АРИР, България 

 

16h15 
 

Закриване 

   
 

 

 

 

www.prismaproject.eu 
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Място 
 

Хотел Верея 

Бул. Цар Симеон Велики 
100 

Стара Загора 6000 

 

Зала  2 

 

www.hotel-vereya.com  

 

 

 

 

 

 

Информация за контакт 
 

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора 

office@szeda.eu 

Александър Мийков 

+359 42 60 50 07; +359 87 600 1839 

 

Нико ван Ос , Регион по безопасност Юг, Холандия 

+31651341450 или n.van.os@vrzhz.nl  

 

 

Туристическа информация 
 
tour.starazagora.bg/en/  

http://www.hotel-vereya.com/
mailto:office@szeda.eu
tel:%2B359%2042%2060%2050%2007
tel:%2B359%2087%20600%201839
mailto:n.van.os@vrzhz.nl
http://tour.starazagora.bg/en/
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Партньори по проекта 
 

 

 

 
Община Авейро  
Португалия 
 
 
 
 
 

 

Община Мирандела 
Португалия 
 
 

 

 
 

 
 
 

Северен административен регион Талин 
Естония 
 
 
 
 

 
 

 
Регион по безопасност Юг, Холандия  
Холандия 
 
 
 
 
 

 

Агенция за регионално икономическо развитие – 
Стара Загора 
България 
 
 
 

 
 

http://www.cm-mirandela.pt/
http://www.tallinn.ee/eng
http://www.vrzhz.nl/

