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Проект „PRISMA” 
Продължителност:  18 месеца (1-1-2013 до 30-6-2014) 
 
Бюджет:   €652.298,- 
Съфинансиране EК (DG ECHO):  €489.224,- 
 
Партньори: 

 Safety Region-South Holland South,  Холандия; 
 Агенция за регионално икономическо развитие-Стара Загора; 
 Municipality of Mirandela, Португалия; 
 Municipality of Aveiro, Португалия; 
 City Government of Tallinn, Естония; 

Цели на проекта 
 
Основната цел на партньорите, участващи в изпълнението на проекта, е да проверят 
между секторното прилагане на стратегиите за оценяване и смекчаване на риска, 
описани в брошурите и наръчника на MiSRaR. Партньорите ще проверят стратегиите в 
следните рискови групи:  

 Железопътният транспорт на опасни вещества (SR-SHS); 
 Риск от опасни вещества в  SEVESO, индустрия автомобилен и железопътен 

транспорт(Aveiro);  
 Градските пожари в историческия център на града (Mirandela);  
 Пожарът в градска зона със защитени дървени къщи (Tallinn);  
 Горски пожари (АРИР); 

 
Специфична  цел е да бъде насърчено  управлението на риска и организирането на 
обмяна на ново знание между местни, регионални и  провинциални правителства и 
междусекторни партньори за управление на риска в рамките на Европейския съюз (и 
асоциирани държави):  

 Концепции, стратегии, най-добрите практики и поуки в сферата на оценка на 
риска, управление на риска и връзка с готовност за реагиране при бедствия, както 
е описано в гореспоменатия наръчник; 
 

 Практически опит с прилагането на наръчника, както е описано по цел 1; 
 

 Заключенията на  "Работен документ на персонала на ЕС за оценка на риска и 
насоки за управление на бедствия за местните, регионалните и провинциални 
правителства и възможностите за свързване на национално и децентрализирано 
оценяне на риска и политики за управление на риска”. 

 

Factsheet 
 

Promoting  and Implementing Strategies  
for Risk Management and Assessment 

Популяризиране и изпълнение на стратегии за 
управление и оценка на риска 

 
www.prismaproject.eu 
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Действия и резултати: 
 
Участие на партньорите: 

 Изграждане на мрежа за управление на риска  
на местно и регионално ниво; 

 Извършване на оценка на риска; 
 Извършване на оценка за способност; 
 Разработване на въвеждаща стратегия; 

 
Други: 

 Организиране на 3 международни конференции 
 Разработване и поддръжка на уеб-страница на проекта; 
 Публикуване на бюлетини; 

 
Дейности на партньори 

 Оценка на Заинтересованите страни(1-3-2013) 
 Декларация на принципите (1-4-2013) 
 Доклад за оценка на риска (1-9-2013) 
 Политически меморандум за стратегия за управление на риска (1-1-2014) 
 План за управление на риска (1-3-2014)  

 
По време на изпълнението на проекта, партньорите ще оказват подкрепа един на друг и 
ще обменят опит по време на партньорски срещи и последващите ги консултации. На 
партньорите ще им бъде дадена възможност за работа във „виртуален офис”, което ще 
улесни тяхната комуникация, както и ще засили екипната работа. 
 
Информация: 
 
Website PRISMA:  www.prismaproject.eu 
Website MiSRaR: www.misrar.eu 
 
Email:     prismaprojecteu@gmail.com 
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