
 

Този проект е съ-финансиран от ЕФРР и е възможен благодарение на програма INTERREG IVC 

 

Оценка на риска: 

Практически уроци от 

Европейския съюз 
 

 

 

 

От тази брошура ще научите за 

практическия опит на 7 публични 

организации от 6 страни-членки на ЕС в 

сферата на предотвратяване на 

пространствени рискове. Първата от трите 

брошури разглежда началните стъпки в 

процеса на предотвратяване на риска, а 

именно оценката на риска.  Цялостният 

процес ще бъде описан в наръчника по 

проект MiSRaR, който е предназначен за 

професионалисти, политици и лидери на 

мнение във всички страни-членки на ЕС.  

 

Видове риск в ЕС 
Животът на европейците 

е застрашен от много 

природни и причинени от 

човека бедствия. 

Природните бедствия, 

малки и големи, като 

например горски пожари, 

наводнения и свлачища, 

са феномени, които се 

случват целогодишно на 

територията на ЕС.  

Проявата на други природни бедствия като 

земетресения и вулканични изригвания не са 

така обичайни, но в крайна сметка  са 

вероятни и с потенциално катастрофални 

последствия.  Технологичните рискове също 

са реалност. Инциденти при производството, 

употребата, съхранението и 

транспортирането на опасни вещества 

представляват съществен риск за всички 

страни-членки на ЕС. 

 

Правителствата, регионалните и местни 

власти на страните-членки носят 

отговорността за оптималната защита и 

сигурността на населението. В подкрепа на 

това ЕС  изготви няколко насоки, като 

например насоките  SEVESO-II (96/82/EG)1 за 

външния риск  за безопасността при 

индустриите, занимаващи се с опасни 

вещества и насоките за риск от наводнения 

(2007/60/EG)2. За 

периода 2007-2013 

Европейската 

Комисия счита 

превенцията на 

външния риск  за 

безопасността като 

един от основните 

си политически 

приоритети.  Този 

избор е логичен. 

През последните 

години 

икономическите загуби, причинени от 

бедствия и катастрофи, са се увеличили 

значително. Обяснението е не само в 

зачестяването на случаите на бедствия, но и в 

по-голямата икономическа стойност на 

засегнатите територии.3 Нещо повече, заради 

очакваното изменение в климата 

вероятността и икономическото въздействие 

на рискове като наводнения, горски пожари, 
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екстремни метеорологични условия и 

инфекциозни заболявания ще се увеличи през 

следващите десетилетия. 

 

Проектът MiSRaR  
За адекватна превенция и намаляване 

рисковете за безопасността на жизнените 

интереси на европейското общество, е от 

значение да се споделя и развива знанието и 

опита на отговорните публични органи, 

колкото е възможно повече. Специфичните 

рискови фактори (в териториите) на 

страните-членки могат да бъдат различни, но 

принципите за предотвратяване на риска, 

които стоят в основата им, са сходни. Чрез 

запознаване с добри практики и практически 

уроци от други 

администрации, 

публичните органи в ЕС 

трябва да подобрят 

собствения си подход за 

управление на риска.  

Едновременно с това се 

помага да се реализира 

определена степен на 

сближаване и 

уеднаквяване на 

структурното управление на риска в рамките 

на ЕС, което се състои в прилагането на 

законодателството на ЕС, но също и в 

координацията на политики за безопасност 

между държавите-членки и съседните 

региони. 

 

Седем партньори от 6 страни-членки на ЕС 

обединиха сили, за да споделят знанията и 

опита си в управлението на физическите 

рискове за безопасността, и по-специално 

чрез териториалното планиране и 

проектиране. Проектът „Намаляване на 

пространствено обвързаните рискове в 

европейските региони” (MiSRaR) е съ-

финансиран от ЕФРР и е възможен 

благодарение на програма INTERREG IVC. 

Участници в проекта са: 

- Регион за безопасност South Holland - 

South, Холандия (водещ партньор) 

- Община Талин, Естония 

- Регион  Епир, Гърция 

- Провинция Форли-Чезена, Италия 

- Община Авейро, Португалия 

- Община Мирандела, Португалия 

- Фондация „Европерспективи”, България. 

 

Целта на проекта е да се даде възможност на 

професионалисти в сферата на управление на 

риска да научат за опита на други страни-

членки.  За да изпълнят това, ръководителите 

по проекта и експертите от 

участващите партньори се 

събират на 14 

международни семинара, на 

които се обменят знания и 

опит. Така експертите от 

партньорите по проекта 

имат възможност да 

представят своите знания 

за различни видове риск.  

Досега са обсъдени теми 

като горски пожари, наводнения, свлачища, 

екстремни климатични условия и риск при 

производство, съхранение и транспортиране 

на опасни вещества. Всеки семинар разглежда 

по една стъпка от процеса по управление на 

риска.  Партньорите споделят резултатите от 

семинарите на местно ниво в мрежата си от 

партньори по управление на риска.  Там, 

където е възможно, наученото ще бъде 

приложено.  

За да се сподели наученото в рамките на ЕС, 

резултатите от проекта са представени в 3 

брошури и наръчник.  Тук, опирайки се на 

опита на партньорите и отчитайки 

европейското законодателство,  са описани 
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като практически съвети стъпките в процеса 

на управление на риска. Предоставени са 

също и добри практики на участващите 

партньори.  По този начин други 

правителства в ЕС ще намерят вдъхновение и 

практични контакти за съществуващи 

реализирани политики, които могат да 

подобрят системното управление на риска.  

 

Съдържание на брошурата  
Същността на тази брошура се изразява в 

изясняването на трите стъпки,  от които се 

състои процесът по оценка на риска в 

идеалния случай:  идентифициране на риска, 

анализ на риска и оценяване на риска. Преди 

тези стъпки да бъдат обяснени, трябва да се 

дефинират основните понятия за MiSRaR: 

‘риск’ и ‘намаляване на риска’. 

 

Тази брошура е насочена към споделянето на 

практически опит: представени са 

практически съвети и препоръки. Тя дава и 

кратко описание на някои от добрите 

практики на партньорите в MiSRaR. 

Подробните им варианти могат да бъдат 

намерени в интернет на www.misrar.eu. За 

повече информация, в края на тази брошура 

са дадени контактите на участващите 

партньори. 

 

Понятието „риск” 
На практика участващите партньори 

използват различни дефиниции за риск, 

извлечени от международната 

литература.  Сравненията показват, че 

различните дефиниции в крайна 

сметка имат един и същ смисъл.  Те 

само добавят елементи към понятието 

риск. Двете основни дефиниции са:  

 

Риск = вероятност  X  въздействие 

 

Риск = опасност  Х  уязвимост 

 

Важно е да се прави разлика между 

английските термини за риск ( risk)и опасност 

( hazard), които в някои езици се превеждат с 

една и съща дума. Ако се вземе предвид 

второто определение, разликата между риск и 

опасност е в уязвимостта на потърпевшите: 

потенциалната опасност включва само 

(вероятния) негативен ефект от даден 

инцидент (бедствие или криза).  Степента на 

уязвимост на хората и околната среда при 

такъв ефект определя дали рискът е 

значителен.  Нека илюстрираме това: 

наводнението само по себе си може да бъде 

разгледано като опасност. Ако обаче 

възникне в ненаселен район, без 

икономическа и екологична стойност, то 

тогава казваме, че няма, или има малък риск.  

 

Уязвимостта е съставно понятие, което 

включва излагане и податливост. Нека 

илюстрираме това: степента, на която 

сградите са уязвими към наводнения, зависи 

както от степента на излагане (каква е 

височината на водата?), така и от степента, в 

която сградите наистина са засегнати от вода 

(от какъв материал и колко здраво са 

построени?). 

 

Разликата в двете дефиниции е в групирането 

на  понятията.  Комбинирането на тези 

понятия създава следната сложна дефиниция:  

 

 

               въздействие 
 

 
риск = вероятност x ефект x излагане x податливост 

 
  

 
 

             опасност       уязвимост 
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Относителната значимост на компонентите 

на риска може да бъде различна за различните 

лидери на мнение  

Важен практически урок за партньорите по 

MiSRaR е, че дефиницията (ите) за риска не 

трябва да се тълкува(т) като количествена, 

математическа формула, която води до 

общата оценка на риска (едно число), въз 

основа на която може да се направи 

класификация на рисковете. 

 

Формулите са 

предназначени да се 

посочи, че рискът е 

понятие, състоящо се от 

различни компоненти, но 

резултатите  не трябва 

просто да се умножават. 

Това би накарало 

политически или 

административни 

ръководители да стигнат 

до необосновани 

заключения, че вероятността и 

въздействието по дефиниция трябва да се 

вземат еднакво под внимание. Важно е, че в 

оценката на рисковете, както вероятността, 

така и въздействието се анализират и се 

преценяват отделно. 

 

Всяка част от концепцията за риска е 

необходима за идентифициране на мерки за 

намаляване на риска 

Допълнителна причина за отделното 

анализиране на различните компоненти на 

понятието за риск е, че всяка от тях може да 

доведе до различни видове мерки за защита. 

Даден риск може да бъде намален чрез 

преодоляване на елементите на възникване, 

основния ефект, излагане и податливост. За 

всеки вид бедствие или криза е подходящо да 

се отчитат кои са най-определящите 

елементи на риска и съответно къде се 

намират най-големите възможности за 

намаляването му. 

 

Намаляване на рисковете (Mitiga-

tion) 
Думата mitigation е английска и не се 

превежда лесно на всеки език, както и не се 

използва по еднакъв начин (виж бележки на 

автора). В рамките на проект MiSRaR 

понятието „mitigation” 

се дефинира като 

„намаляване на риска 

чрез понижаване 

вероятността и/или 

въздействието на 

бедствие и/или 

уязвимостта на 

обществото". С други 

думи намаляването на 

риска (mitigation) 

включва всички форми  

за намаляване на риска за различните 

елементи на понятието риск.   Разликата 

между управление на риска и управление на 

кризи не е абсолютна за опита на 

партньорите. Подготвителните мерки за 

специфични рискове (очакване) като 

например териториалното планиране за 

осигуряване на достъп до услуги за спешна 

помощ или възможности за евакуация, могат 

да бъдат интерпретирани като мерки с 

превантивен характер или намаляване на 

уязвимостта.  Проект MiSRaR се фокусира 

главно върху мерките в териториалното 

устройство и планиране. Идентифицирани 

бяха обаче от практическия опит и много 

Съвети и препоръки 

Научените уроци за дефиниране на 

понятието риск 
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други възможности за намаляване  на риска. 

Важен е изводът, че ранното включване на 

рисковете в териториалното устройство и 

планиране, често има най-основните 

възможности за смекчаване на последиците. 

От друга страна, успешната стратегия за 

намаляване на последиците често включва 

група мерки (не само 

териториални/пространствени).   

 

Общото между мерките за управление на 

риска и управление на кризи е, че понякога ги 

наричат „многослойна безопасност”, термин, 

който произлиза от обработващата 

промишленост.4  Това понятие се основава на 

принципа, че има няколко слоя безопасност 

около всеки риск. Точното определяне на 

слоевете варира  според страната и сектора. 

Втората брошура ще съдържа допълнителна 

информация по темата. Във всички случаи, 

първичните, вътрешни слоеве се отнасят до 

управление на риска: структурното внимание 

за физическата (без)опасност и превенцията, 

намаляването на опасни ситуации, както и 

минимизиране на въздействието при 

действително нарушаване на физическата 

безопасност5 . Външните слоеве се отнасят до 

реалните последващи спасителни и 

възстановителни действия.  

 

Обсъждане структурата на рисковете за 

безопасността и възможностите за 

смекчаване на последиците чрез 

териториалното планиране изисква системен 

подход. Рисковете трябва да бъдат 

идентифицирани по-рано и ефектите на 

мерките за безопасност трябва да бъдат 

оценени възможно най-скоро. Трябва да се 

проследят новите изследвания  и да се 

използват възможностите за подобряване на 

безопасността, когато има такива. Процесът 

на смекчаване на рисковете започва с тяхното 

осъзнаване. Настоящата брошура е посветена 

на тази първа стъпка: оценяването на риска. В  

бъде засегнат системният подход към 

планиране смекчаването на рисковете.  

 

Процесът по оценка на риска 
В процеса на обмен на опит, партньорите по 

проект MiSRaR стигнаха до извода, че 

стъпките, които следват всички при оценка 

на риска, се основават на едни и същи 

основни принципи. Логично е,  

терминологията и дефинициите да се 

различават във всеки език, но партньорите 

постигнаха съгласие, че съществуват 3 фази 

при оценката на риска, както е и в 

международната литература6: 

- Идентифициране на риска (Risk identifica-

tion) 

- Анализ на риска (Risk analysis) 

- Преценяване на риска (Risk evaluation) 

 

Идентифициране на риска 
Като се вземе предвид дефиницията за риск, 

терминът идентифициране на риска е за 

предпочитане пред по-популярния 

идентифициране на опасност. 

Идентифицирането на риска изисква 

едновременно идентифициране на причините 

(източниците на риска) и потърпевшите 

(уязвимите).  Комбинацията и на двете дава 

възможността да се вникне в 

пространственото разпределение на риска 

или с други думи да се установят 

високорискови места и ситуации.  Ето защо 

идентифицирането на риска се определя като 

„процесът по откриване, идентифициране и 

описване на съществуващи или потенциални 

рискови ситуации.” 

 

Очевидно първият възникнал въпрос е: кои 

рискове са и кои не са включени? Отговорът 
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може да бъде различен за различните страни, 

а също така и да зависи от действителната 

цел на оценката на риска. В много страни-

членки националното законодателство 

дефинира за кои видове риск местните 

власти,носят отговорност.  Понякога това е 

уточнено в подробни указания за видовете 

рискови обекти и уязвимости, към които 

местните власти трябва да отнесат даден 

риск, например с оценка на въздействието 

върху околната среда. В други случаи 

националните правителства разпореждат на 

местните власти да направят оценка на 

определена група рискове, които могат да 

бъдат различни всяка година. 

 
Сравненията между партньорите изведоха 

следния списък с рискове за безопасността, 

които обикновено се включват в оценката:  

 

Природни бедствия 

- Наводнения 

- Земетресения 

- Свлачища 

- Горски пожари 

- Вулканични изригвания 

- Екстремни метеорологични условия (студ, жега, 

суша) 

 

Технологични рискове 

- Инциденти с производството, използването, 

съхранението и транспортирането на опасни 

материали (запалими, взривоопасни и токсични) 

- Ядрени / радиологични инциденти 

- Нарушаване на комуналните услуги (газ, 

електричество, питейна вода, пречистване на 

отпадъчни води) 

- Прекъсване на телекомуникационните и 

информационните технологии 

 

Транспортни рискове 

- Самолетни катастрофи 

- Корабни произшествия 

- Железопътни произшествия 

- Пътно-транспортни произшествия 

 

Обществено здраве 

- Бум на инфекциозни заболявания 

- Риск от продължително излагане на инфекции 

 

Социални рискове 

- Гражданско неподчинение 

- Паника на тълпите  

 

Важно е да се вземат предвид и умишлените 

инциденти, като тероризъм и саботаж.  

Подобни злонамерени деяния на хора или 

групи се приемат като специфични, 

причинени от човека събития, които могат да 

се отнесат към споменатите по-горе бедствия 

и кризи (често пъти са съпътстващи, заради 

ефекта на доминото).  Те са особен проблем, 

който трябва да се преценява отделно при 

оценката на всички видове риск. 

Вероятността за умишлени инциденти 

изисква друг вид оценка в сравнение с 

вероятността за природни феномени или 

технологични рискове.  Още повече, че 

въздействието от умишлен инцидент често 

пъти е различно, тъй като е насочено към 

причиняване на възможно най-големи щети.  

Идентифицирането на рискове е 

продължителен процес, насочен не само към 

съществуващите в момента високо-рискови 

ситуации. Рисковете се изменят 

непрекъснато.  Икономическото развитие 

може да доведе до нови високорискови 

човешки дейности.  Териториалното 

устройство може да приближи уязвимите 

обекти до източниците на рискове, но също 

така може да предложи възможности за 

намаляване на риска.  Честотата и силата на 

природните бедствия се развиват с времето.  

Ето защо в бъдещите планове за развитие 

трябва да се отчита идентифицирането на 

риска.  Това може да включва както 

териториалното развитие на нови жилищни и 

индустриални зони, така и технологичното 

развитие и промените в обществото, които 
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могат да поставят нови предизвикателства.  

За пример можем да дадем въздействието на 

промените в климата върху рискове като 

наводнения и екстремни климатични 

условия, въздействието на новите социални и 

медийни технологии върху скоростта, с която 

общественото недоволство може да се 

разпространи или въздействието на 

водородните автомобили върху рисковите 

зони около бензиностанциите.  

 

В допълнение към казаното, важно е също 

така да се отчитат и минали рискове. 

Инциденти, които са се случили, или са били 

избегнати, могат да допринесат за 

анализиране на историческата повторяемост 

на някои видове бедствия и кризи и за 

реалната сила от ефекта им. Историческите 

изследвания могат да ни помогнат да 

направим оценка на риска в настоящето и да 

ни разкрият пропуски при идентифицирането 

на риск.   

 

 
Съществена част от идентифицирането на 

риска е представянето на даден риск с 

неговата географска компонента на карта с 

рисковете. Въз основа на практическия опит 

на партньорите могат да бъдат дадени 

различни съвети. 

 

Помислете внимателно за целите и целевите 

групи на картата с риска. 

Когато създавате карта с рисковете, 

помислете внимателно за потенциала й за 

многократно използване. Търсенето определя 

 предлагането:  карта на риска, която е 

проектирана за определено приложение, на 

практика може да представя допълнителни 

нужди. Те може да не бъдат удовлетворени 

винаги  лесно, ако не са взети предварително 

под внимание. Широкоразпространени 

примери за използване картографирането на 

риска са: 

- като средство за планиране и 

определяне на политиката по 

намаляване на риска; 

- като средство за комуникация с 

гражданите за риска; 

- като средство за лицензиране на 

високо-рискови дейности; 

-  като оперативно средство за 

кризисните комисии при определяне 

на мястото и (възможните) ефекти от 

инциденти; 

- като оперативно средство за 

автомобили на „Бърза помощ” 

 

Различните видове приложения създават 

различни търсения за качеството и 

достъпността на картата с рисковете. 

Например, картите за оперативни нужди 

трябва да имат гаранция за доставка на 
Съвети и препоръки 

Научените уроци за картографиране 

на риска 
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високо ниво (излишни системи) и да са много 

детайлни. Многократното използване ще 

доведе най-вече до по-добро качество на 

картата, но това не винаги е желателно и 

възможно да се постигне. Ето защо помислете 

внимателно при поставянето на целите на 

дадена карта с рискове.  

 

Бъдете реалисти.  

Преди да започнете да картографирате 

рискове, е важно да обмислите критично 

своите амбиции. Изискванията за 

многократна употреба трябва да се вземат 

предвид както и обхвата на включените 

рискове:  какви видове бедствия или кризи 

(първоначално) са взети или не са взети под 

внимание. Шансът за успешен проект е най-

голям, когато целите са реалистични. 

Започнете само с няколко риска и няколко 

слоя на картата и не я разширявайте, докато 

не изпълните първоначалните стъпки.  

 

Договорете се с тези, които разполагат с 

информацията, да актуализират динамично 

данните. За всички видове употреба на 

картите трябва да се гарантира 

актуализиране на основната информация. 

Една карта на рисковете трябва винаги да е 

актуална. Набавянето на информация 

директно от първоизточника е най-добрата 

гаранция за достоверността й.  Направете 

Добра практика 

Авейро, Португалия 

Картографиране на риск от наводнения 

Община Авейро е разположена на 

Атлантическия бряг на Португалия.  Река Воуга 

и Атлантическия океан създават опасност от 

наводнения в Авейро. Река Воуга извира от 

планината Лапа, на надморска височина 930м. 

Коритото й заема площ от 3645 km². След като 

изминава 148 km, тя се влива в лагуна, 

наречена ‘Ria de Aveiro’, която е на 

Атлантическия океан.  Тази лагуна обхваща 

мрежа от канали в северната част на град 

Авейро. По време на прилив и океански бури 

морското равнище временно се издига и така 

намалява капацитета за източване на реката.  

Това често съвпада с обилни дъждове, които 

повишават нивото на самата река. Има много 

случаи в миналото на действително 

наводняване на градския център и на околните 

по-ниски селски райони.  За да преодолее риска 

от наводнения, Община Авейро стартира 

проект, целящ получаване на по-точна 

представа за въздействието на наводненията.  

Университетът в Авейро е поканен да направи 

проучване с цел да се разработи он-лайн карта 

на риска за района с очаквани наводнения. На 

няколко слоя са проектирани потенциалната 

сериозност и уязвимост от наводнения, като 

например очакваното влияние върху 

жилищните сгради и инфраструктурата. По 

този начин могат да се идентифицират най-

важните рискови места. Това позволява на 

администрацията да вземе под внимание риска 

от наводняване при бъдещето териториално 

планиране, което в идеалния случай ще доведе 

до конкретни мерки за смекчаване на риска и 

за предпазване на нови и съществуващи 

райони от наводнения, както и да намали 

вероятността от евакуации. Моля, посетете 

www.misrar.eu за по-подробно описание на 

добрата практика.  

http://www.misrar.eu/
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договорка с „притежателите” на информация 

за актуализиране на данните и 

непосредствено проектиране на новата 

информация върху картата с рисковете. Една 

карта с рисковете обикновено включва 

информация от различни източници. Ето 

защо управлението на информацията не е 

задача само на една институция, а изисква 

сътрудничеството на цялата мрежа 

партньори, които често са и публични, и 

частни организации. Добре е, ако всички 

страни осъзнават значението на картата с 

рисковете за своята организация. 

 

Само една карта на риска не 

гарантира общественото 

осъзнаване на риска.  

Публичният достъп до карта 

на риска е само първата 

стъпка към осъзнаване на 

рисковете от гражданите и 

предприятията. Само с 

ефективна комуникационна 

стратегия е възможно да се 

постигне добро използване и 

разбиране на дадена карта 

на риска. Дори и тогава не е 

сигурно, че хората в 

действителност ще 

предприемат мерки, за да са подготвени за 

бедствия. Важен урок е, че в крайна сметка 

риск картата е най-ефективна, ако тя 

предлага конкретни стъпки за действие в 

случай на възникване на различни видове 

инциденти. Без такава информация, 

познаването на рисковете във вашата среда 

може да бъде преди всичко "бреме" за 

гражданите: защо да обръщате внимание на 

рисковете във вашия квартал, ако не можете 

да предприемете нещо сами? За да разберете 

какви са реалните нужди от информация на 

жителите в квартала, е нужно да обмислите 

внимателно публичното участие в процеса на 

разработване на карта на риска.  

 

Гарантирайте правилно сигурността на 

класифицираната информация. 

С определена  информация за риск може да 

бъде злоупотребено при планиране на 

терористични атаки или саботаж. Затова 

някои страни са решили да не правят риск 

картите публично достъпни. Въпросът за това 

дали да се публикува или не дадена риск 

карта винаги трябва да се разглежда по време 

на процеса на проектиране. Значението на 

прозрачната комуникация 

при поемане на риск трябва 

да се сравни с шансовете за 

всякакви злоупотреби.  

Друго съображение е, че 

обикновено повечето 

информация от картата на 

риска вече е свободно 

достъпна чрез други 

средства. В този смисъл 

картата на риска често не 

представлява допълнителна 

заплаха за сигурността. За 

информация, която 

наистина е  класифицирана 

или строго поверителна, е 

необходима стратегия за сигурност. 

Необходимо е да се въведат различни нива на 

достъп до системата  за картографиране на 

риска. Това може да се окаже необходимост 

дори и при риск карти, които се използват 

само от професионалисти, тъй като на 

стотици или дори на хиляди 

професионалисти се налага да имат достъп.. 

 

Рисковете не признават изкуствени граници. 

Всяка карта на риска има граници. Рискът 

обаче не спазва създадените от човека 

административни граници, а често дори и 
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естествените граници.  Бедствие в един район 

може често да повлияе директно на друг. 

Последните вулканични изригвания показаха, 

че в някои случаи ефектът може да бъде 

почувстван на хиляди километри.  Една 

публична администрация, независимо дали 

местна, регионална, провинциална или 

национална, трябва винаги да взема под 

внимание предоставянето на информация за 

потенциални рискове, които излизат извън 

границите й. Специално за рисковете, които 

могат да преминат границите между страни 

членки на ЕС, договорът от Хелзинки 

определя, че правителствата трябва да се 

информират взаимно за опасности, 

възникващи на 15 км от границите на 

държавата.  

 

Анализ на риска 
Анализът на риска е втората стъпка при 

оценката на риска. Тази стъпка може да се 

дефинира като „процес за определяне 

естеството и относителната сила на риска”. 

Целта е да се приоритизират рисковете, които 

най-вече се нуждаят от политическо 

внимание. Подходът към тази стъпка се 

определя от понятието за риск, което стои в 

основата й.  Според ООН например, оценката 

на риска е насочена към определяне на 

опасностите и уязвимостите.7  Европейският 

съюз използва тази дефиниция, но се 

фокусира върху оценяването на вероятността 

и въздействието.8  Както вече казахме, и двете 

дефиниции за риск в действителност 

отразяват едни и същи фактори. Изборът на 

дефиниция обаче има своите последствия при 

представянето на анализа на риска. В някои 

случаи рисковете са класифицирани според 

опасността и уязвимостта, в други – според 

вероятността и въздействието.  В проекта 

MiSRaR бяха представени примери и за двата 

подхода.  Единият подход не е непременно по-

Добра практика 
Мирандела, Португалия 

Анализ на риска от горски пожари  

Рискът от горски пожари в португалската 

община Мирандела е много осезаем. 

Общината е разположена в Североизточна 

Португалия, област Браганса. Горските 

пожари са един от най-значимите рискове там. 

Историческите проучвания показват, че 

овладяването на този риск е важен фактор за 

успеха. Ежегодното регистриране на горски 

пожари от общината дава отлична възможност 

да се проучат случаите на пожари. Въпреки че 

населението е информирано за високия риск, 

главната причина за възникването на пожари 

се оказват хората: паленето на стърнища в 

земеделието и използването на барбекюта 

сред природата. Благодарение на тези 

наблюдения общината има възможността за 

специализирани обучения за риска от пожари. 

Регистрирането и историческите изследвания 

направиха възможно предвиждането на 

териториалното разпределение на горските 

пожари върху картата с рисковете. На тази 

карта територията е разделена на 5 класа 

според очаквания интензитет на пожарите, 

базиран на предназначението на земята, вида 

растителност и надморската височина. Друг 

слой от картата с риска съдържа уязвимите 

обекти на територията като жилищни сгради и 

предприятия. Чрез проектиране на 

териториалното разпределение на 

вероятността, очакваното въздействие и 

уязвими обекти, Мирандела изготви 

целенасочена оценка на риска.   В резултат на 

това бяха идентифицирани 3 високорискови 

района. В тях се прилагат специфични 

политики за превенция и контрол на горските 

пожари, като например ръчно или механично 

премахване на запалимия материал в горите, 

химическа обработка за намаляне на 

запалимостта, пасене на добитък и 

контролирано изгаряне (превантивни пожари). 

Моля посетете www.misrar.eu за пълно 

описание на практиката. 

http://www.misrar.eu/
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добър от другия, но когато се избира метод, е 

важно да се знае разликата помежду им.  По 

пронцип подходът с опасността и 

уязвимостта е особено полезен за отделен 

анализ на природните бедствия (еднорисков 

подход),  тъй като човек не може да окаже 

въздействие върху опасности като 

земетресения, вулкани и екстремни 

климатични условия. За тези рискове е 

особено важно да се фокусира върху 

подходящия анализ на уязвимостите (хора, 

икономика, екология), тъй като те са 

единствените възможности за намаляване на 

риска.  От друга страна, подходът с 

вероятността и въздействието е подходящ за 

едновременно анализиране на различни 

видове риск, защото той дава възможност да 

се представят резултатите чрез диаграма, 

улесняваща лидерите на мнение при 

прозрачно сравняване относителната сила на 

даден риск.  Този подход се нарича още 

„многорисков подход”.  

 

Еднорисков подход 

При еднорисковия подход фокусът е върху 

анализа на риск (бедствие или криза) от 

определен вид, обикновено в даден 

географски район и за определен период от 

време.  На практика съществуват много 

примери за този вид анализ като например за 

горски пожари, наводнения и свлачища. Този 

вид анализ на риска е насочен към 

определяне кои от идентифицираните 

райони са най-застрашени, за да се проведе 

политика по мениджмънт на риска и/или 

кризата.  Методите за еднорисков анализ са 

много различни. Така например, рисковите 

фактори за горски пожари са различни от 

тези за наводнения.  Резултатите от подобни 

анализи на риска са най-трудни за сравнение. 

От друга страна подобен специфичен за 

дадения риск подход може да допринесе за 

Добра практика 
Регион за безопасност South Holland - South, 

Холандия 

Многорисковият анализ като част от 

регионалния рисков профил 

 

25 региона за безопасност в Холандия 

извършват оценка на риска, базирана на 

национален метод. Така наречените 

регионални рискови профили дават 

възможност да се вникне в настоящи и 

бъдещи рискови ситуации, вероятността и 

въздействието от отделни рискови сценарии, 

както и политики за евентуално намаляване на 

риска и готовност при бедствия. Общата цел е 

да се подпомогнат общините при вземането на 

информирани решения за най-ефективни 

политически мерки. 

Холандските общини са задължени със закон 

да извършват идентифициране на риска и 

проектирането му върху провинциалната 

карта на риска. Идентифицираните рискове се 

анализират чрез анализ на сценариите. За 

всеки вид риск се описват представителни 

сценарии. По 10 критерия се измерва 

въздействието на тези сценарии върху 6 

жизнени интереса на обществото. За всеки от 

критериите има резултат. Общата сума от 

десетте критерия дава цялостната оценка на 

въздействие от А (най-малко въздействие) до 

Д (най-голямо въздействие). Вероятността се 

измерва в пет категории. Резултатът е 

диаграма, на която са представени 

вероятността и въздействието на всички 

видове риск.  

Диаграмата с риска позволява на вземащите 

решения да разглеждат свързано рискове в 

социалния сектор например, които по 

принцип са напълно различни. При метода се 

взема под внимание оценката на риска: по кои 

критерии политиците оценяват резултатите от 

анализа на риска? Друг ключов елемент е така 

наречената оценка на капацитета. Чрез 

сценарии се прави оценка на потенциала за 

целенасочено намаляване на риска и 

готовност за борба с бедствията.    

Посетете www.misrar.eu за пълно описание на 

практиката.  

http://www.misrar.eu/
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по-целенасочени политики в сравнение с 

общия подход.  

 

Многорисков подход 

При многорисковия подход по принцип, 

всички възможни рискове за безопасността 

(от списъка, представен по-горе) биха могли 

да се разглеждат едновременно. Това 

означава, че рискове като експлозии трябва 

да се направят сравними със социалните 

вълнения, или големите инфекциозни 

заболявания – с нарушаването  на 

комуналните услуги.  За да могат да се 

сравнят напълно различни рискове при 

многорисковия подход, е нужен някакъв 

критерий, с който да се измерят 

последствията от риска за „жизнените 

интереси” на обществото.  Понятието 

„жизнени интереси” се използва отдавна от 

няколко страни и сега е също част от 

предложения общ подход за национална 

оценка на риска в ЕС.9 

 

Регион за безопасност South Holland-South има 

практически опит с такъв многорисков 

анализ.  Методът е описан в Националната 

оценка на риска10, използвана от 

правителството и в ръководството за 

регионална оценка на риска11, която се 

използва в 25-те региона за безопасност  в 

Холандия. Този метод се базира на 6 

регионални жизнени интереса: 

1.териториална сигурност 

2. физическата безопасност 

3. икономическа безопасност 

4. екологична безопасност 

5. социална и политическа стабилност 

6 .безопасност на културното наследство 

Често използван метод при многорисковия 

анализ е така наречения анализ на 

сценариите. Вникването в настоящи и 

бъдещи опасни ситуации не се превежда 

непременно като анализ на риска.  

Невъзможно е да се опитате да анализирате 

отделно стотици и дори хиляди опасни 

ситуации. Вместо това, при анализа на 

сценариите даден сценарий се разработва 

според всяка категория риск. Основната 

причина за използването на сценарии като 

инструмент за оценка на риска е 

възможността за дефиниране на критичните 

елементи при появата на бедствие или криза 

като основи за стратегически политики. 

Анализът на сценариите позволява 

идентифицирането на най-важните фактори, 

с които може да се преодолее бедствие или 

криза - и чрез намаляване на 

риска(вероятност, ефект и уязвимост) , и чрез 

готовност за бедствието. 

  

 
Различните видове риск може да изискват 

различни видове анализ. 

Важно е да се прецени предварително кой 

подход отговаря на целите на оценката на 

риска. Понякога рискът е очевиден и е 

приоритет, затова няма нужда да се сравнява 

с други рискове. В този случай еднорисковият 

подход е най-добрият вариант за 

Съвети и препоръки 

Научените уроци за анализ на риска 
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локализиране на риска и определяне на 

политика. Точният метод за подобен 

еднорисков подход зависи много от 

определените характеристики на риска. В 

други случаи е по-подходящо да се направи 

многорисков анализ, за да се приоритизират 

рисковете, на които да се обърне внимание.  

 

Фокус върху нуждата от актуални политики 

за риска 

Анализът на риска сам по себе си не е цел. Той 

е средство за приоритизиране на рисковете, 

за да се насочат наличните финансови и 

човешки ресурси, както и политическото 

внимание към „правилните” рискове. В 

допълнение към това анализът на риска е 

начин за идентифициране 

на политически решения. 

Ефективният анализ на 

риска помага да се вникне в 

същността на риска и 

едновременно с това да се 

идентифицират 

възможностите за 

подобряване управлението 

на риска и на кризите. За 

целта се използва анализа на сценариите. При 

него се търсят причините и следствията. Това 

позволява да се идентифицират насочени 

стратегически и политически мерки по 

всички аспекти на много слойната 

безопасност и по всички видове въздействия. 

 

Разработване на мрежа от партньори 

За да се направи анализ на риска, е 

необходима информация, експертни знания и 

опит.  Никоя публична администрация не 

разполага директно с всичко това в рамките 

на своята организация. Ето защо анализът на 

риска винаги изисква тясното 

сътрудничество на няколко публични и 

частни организации. Публичните 

администрации трябва  да развият умения за 

работа в мрежа и добри взаимоотношения с 

всички партньори.  Една добра партньорска 

мрежа ще послужи не само за целите на 

анализа, но и за реалното прилагане на 

политиките и влагането на средства.  

 

Организиране структурното изпълнение на 

процесите за анализ на риска. 

Също както картографирането на риска, 

анализът на риска трябва да бъде 

непрекъснат процес, тъй като рисковете се 

променят с времето. Прилагането на ранните 

политики за управление на риска в идеалния 

случай води до адекватен анализ на риска, 

който показва ефективността от мерките. 

Това може да доведе до 

нови политически 

приоритети в сферата. 

Затова е важно да се 

поддържа 

информираността и 

компетентността на 

отговорните за това 

власти  относно процесите 

по анализ на риска. 

 

Преценяване на риска  
Третата последна фаза от оценката на риска 

(risk assessment) се нарича преценяване (risk 

evaluation). На този етап заключенията от 

идентифицирането на риска и анализа на 

риска се предоставят на политиците и 

лидерите на мнение.  Мениджмънтът на 

риска и на кризите не е предназначен за 

постигане на абсолютна сигурност, а е част от 

обществено-политическата оценка, вземаща 

под внимание публичния интерес към 

рискови дейности.  Така например 

съвременното общество не би могло да мине 

без опасни вещества. Немислимо е също така 

хората, живеещи в райони, податливи на 
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наводнения, свлачища или вулканични 

изригвания, да се евакуират напълно. В 

крайна сметка целта е да се постигне ниво на 

безопасност, което е приемливо и за 

политиците, и за гражданите. Това означава, 

че политиците и административните 

ръководители ще трябва винаги да 

преценяват резултатите от всеки анализ на 

риска на базата на техната собствена 

ценностна система и предпочитания.  

 

За да се прецени кой от анализираните 

рискове трябва да бъде избран като 

приоритетен, трябва да се вземат предвид 

много различни критерии, като например:  

- Обществената осведоменост относно 

рисковете  и загриженост на жителите; 

- Относителното значение на жизнените 

интереси: например, за един лидер на 

мнение  рискове с потенциално много 

жертви  може да се окажат най-важни, а за  

друг приоритет могат да бъдат рисковете 

с тежки икономически или екологични 

последици; 

- Съществуващите политически 

приоритети и програми: например, 

съществуващи програми за намаляване на 

риска; 

- Инструкции от по-високи нива на 

управление: например, националните 

приоритети и разпределението на 

бюджета; 

- Престижни проекти, като например нови 

жилища или индустрии; 

- Бързи печалби: евтини мерки, които имат 

значителни предимства; 

- Икономическото значение на някои 

рискови дейности; 

- Дисбаланс между нивото на риска и 

действителната готовност  за бедствия. 

  

Професионалистите по безопасност трябва да 

се извършват обективен анализ на риска, но 

трябва да са наясно, че вземащите решения 

ще интерпретират резултатите на базата на 

собствените си субективни политически 

предпочитания. Следователно, вариант е да 

попитате изрично вземащите решения за 

техните субективни критерии за оценка. 

 

Преглед: от оценка на риска към 

планиране  
Следващата брошура по проект MiSRaR ще 

разгледа процеса на планиране на 

смекчаващи политики: как изводите от 

оценката на риска могат да се превърнат в 

конкретни политически решения? Как работи 

планирането на смекчаващи политики? Какви 

са възможностите за привличане на 

вниманието към безопасността при 

териториалното устройство? Как местните 

власти да съгласуват политиките си за 

управление на риска с тези на други 

публични и частни организации? Тези и други 

въпроси ще бъдат разгледани в следващата 

брошура.  
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Интересувате се от допълнителна информация?  

Посетете www.misrar.eu или се свържете с: 

 

 

Регион за безопасност South Holland South, 

водеща организация  

Холандия 

Нико ван Ос  

n.van.os@vrzhz.nl   

+31786355323 / +31651341450 
 

 

Община Талин 

Естония 

Ян Кукс 

jaan@procivitas.ee 

+37256562440  
 

 

Фондация Европерспективи 

България 

Мария Башева 

mary_basheva@abv.bg  

+359887396519 
 

 

Провинция Форли-Чезена 

Италия 

Елиза Кангини 

elisa.cangini@provincia.fc.it 

+390543714650 
 

 

Регион Епир  

Гърция 

Никос Батзиас  

nimpatzi@thesprotia.gr 

+306978229860 
 

 

Община Мирандела 

Португалия 

Соня Гонсалвес  

misrar@cm-mirandela.pt 

+351932657047 

  

 

Община Авейро 

Португалия 

Рита Сеабра 

misrar@cm-aveiro.pt 

+351961621142 

http://www.misrar.eu/
mailto:n.van.os@vrzhz.nl
mailto:jaan@procivitas.ee
mailto:mary_basheva@abv.bg
mailto:elisa.cangini@provincia.fc.it
mailto:nimpatzi@thesprotia.gr
mailto:misrar@cm-mirandela.pt
mailto:misrar@cm-aveiro.pt
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Бележка на автора 

Това е първата от три брошури. Основният 

език на проекта MiSRaR е английски. Освен на 

английски, брошурите и наръчникът са 

преведени на езиците на участващите 

партньори: български, холандски, естонски, 

гръцки, италиански и португалски. Най-

важните понятия винаги са посочени на 

английски език, както и на езика на 

партньора. Поради различия между езиците е 

възможно някои думи в преводите да се 

превеждат /частично/ различно от английски 

език. За да се предотврати това, колкото е 

възможно, са дадени дефиниции за някои от 

понятията. 

 

Всички права запазени. 

Това е съвместна публикация на Регион 

South-Holland South, Община Талин, Фондация 

Европерспективи, провинция Форли-Чезена, 

Регион Епирус, Община Мирандела и Община 

Авейро. 

 

Регион South-Holland South е водещ партньор 

на проект MiSRaR: 

Антоан Шолтен, председател на 

Управителния съвет 

Питър Бос, управляващ директор 

 

Разработено от: 

Ruud Houdijk 

Houdijk Consultancy 

Холандия 

ruud@houdijkconsultancy.eu 

 

Дордрехт, февруари 2012 година. 
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