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ПРЕДГОВОР
Проектът "Мрежа за сеизмична безопасност на Черно море” - ESNET има като приоритет да
допринесе за предотвратяване на природни бедствия, породени от земетресения и „Цунами” в
басейна на Черно море, чрез развитие на идеята за съвместен мониторинг и намеса, както и да
повиши степента на осъзнаване на сеизмичния риск в басейна на Черно море в четирите странипартньори: Молдова, Румъния, България и Турция. Участват следните институции:
 Национален институт по физика на земята, гр. Мъгуреле, Румъния (www.infp.ro ) с
асоцииран партньор: Фондация за демокрация, култура и свобода
 Международна фондация за подпомагане и развитие Син полумесец , Истанбул,
Турция (www.ibc.org.tr/ )
 Национален институт по геофизика, геодезия и география – Българка академия на
науките, София, България (www.niggg.bas.bg)
 Институт по геология и сеизмология на Академията на науките на Р. Молдова,
Кишинев, Република Молдова (www.igs.asm.md)
Проектът се финансира от "Съвместна оперативна програма на Черноморския басейн" (JOP),
Оперативна програма на Европейския съюз в рамките на Инструмента за добросъседство и
Европейско партньорство (ENPI). Програмата е финансирана от ENPI. Участието на Турция е
финансирано от Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA). Страните-участнички в проекта,
съфинансират изпълнението с най-малко 10% от участието на Европейския съюз.
Всички страни, които участват в проекта имат свои собствени проучвания, стратегии, системи
за намеса и предотвратяване в случай на земетресения, но до сега не е имало интегрирано третиране
на проблемите в басейна на Черно море. Имайки предвид трансграничния характер на сеизмичните
процеси,е необходимо да се вземе решение за трансграничен подход за предотвратяване, мониторинг
и намеса при земетресения.
Основни цели на проекта :
1 . Оценка на потенциала на бедствието, с акцент върху степента на сеизмичния риск и
последствията от земетресенията в районите на намеса. За постигане на основната цел е необходима
правилна оценка на потенциала на бедствието към настоящия момент, предизвикано от земетресения
в района /регионите на проекта/. Тази оценка следва да бъде извършена на национално равнище и
следва да бъде проектирана при овладяване на последствията от земетресенията на регионално
равнище, като по този начин осигурява трансграничния характер на целта.
2. Развитие на идеята за интегриран сеизмичен мониторинг и намеса. Това интегрирано
схващане, построено на основата на предишната цел, ще има трансгранично значение и ще се намира
в центъра на мероприятието. Мониторинга и намесата в случай на земетресение ще бъдат
координирани между страните- участнички на тази основа така, че да се осигури по-ефикасно
третиране на проблемите.
3 . Увеличаването на възможностите на поделенията за спешна намеса на регионалните
институции за съвместни дейности и реакции в случай на бедствия. Чрез участието на поделенията за
спешна намеса и на местната администрация в дейностите по проекта, по-специално в обучения,
конференции и консултации, следва да бъде осъществено по-добро сътрудничество на трансгранично
равнище. Стъпка по стъпка, съответните органи ще допринесат за увеличаване на сътрудничеството и
всеки ще ползва експертизата на другия.
Целеви групи: Научно-изследователски институти и университети; поделения за спешна
намеса; местни публични власти; неправителствени организации. Крайни потребители на проекта:
населението в регионите на проекта.
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В рамките на проекта е подписано партньорско споразумение за сътрудничество от 24
институции, заинтересовани от намаляването на сеизмичния риск в района на Черно море. Целта на
споразумението е да предложи ясен ангажимент между членовете на мрежата по отношение на
активното участие в дейностите на ESNET( Мрежа за сеизмична безопасност на Черно море)
(ESNET). Учредяването на мрежата (една от най-важните и установени технологии e-science) има
много важно практическо значение за разпространението на знания и използването им за осигуряване
на висококачествен мониторинг на сеизмичността, обработката и обмена на данни в реално време.
Мрежовата инфраструктура ще допринесе за образуването на регионална мрежа от специалисти,
която да бъде правилно координирана и която да предложи решения за осигуряване на сеизмична
безопасност в региона на Черно море.
Други постижения на проекта са: Web- портал за сеизмична безопасност, който представя
всички дейности, карти и материали, качени от членовете на партньорската мрежа и
електроненинструмент за комуникации между пртньорите на мрежата за сеизмична безопасност (egroup). Създадена и развита система за общмониторинг на сеизмичността в Черно море, е изградена
основата на система за спешно оповестяване. Проведено е обучение на експерти от специализираните
структури за защита на населенеието в случай на бедствие, както и на професионалистите от
спешните поделения и общинските власти.
Партньорите от проекта изказват специални благодарности на д-р Константин Йонеску,
Генерален директор на NIEP за участието му в разработването и изпълнението на проекта.
Поднасяме нашите специални благодарности и уважение на Областния управител на окръг
Констанца, на Инспектората за спешни ситуации – Добруджа / МВР-Румъния, на Генералната
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението " – МВР - България, Българския червен
кръст, на общините Каварна и Балчик, на Министерството на регионалното развитие и строежите на
Република Молдова, Служба „Гражданска защита и извънредни ситуации” /Министерството на
вътрешните работи на Република Молдова, Кметството на община Кишинев, Обсерватория „Kandilli”
на университета в Boğaziçi, Института за изследване на земетресенията - KOERI, Националния
център за мониторинг на земетресенията - NEMC, Здравната дирекция на провинция Инстанбул при
Министерството на здравеопазването на Турция и на Националната организация за медицинско
спасяване - UMKE, поделението за координиране на Проекта Истанбул на специалната провинциална
администрация на губернатора на Истанбул, Турция - IPCU и на Центъра за изследване и приложение
на възпитанието в случай на катастрофи на Университета от Айдин – AFAM, за неговото участие за
постигането на целите и резултатите на проекта, за постигане на трансграничния ефект и приноса за
установяване на трайно сътрудничество в региона.

Авторите
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Глава I
ОЦЕНКА НА ДЪРЖАВАТА
Въведение
Проектът "Мрежа за сеизмична безопасност на Черно море” - ESNET , е финансиран от ЕС и има
за цел да подпомогне предотвратяването на природни бедствия вследствие на земетресения в
региона на Черно Море. Регионът на Черно Море има дълга история свързана със земетресенията. В
миналото, земетресенията в Черноморския басейн са причинявали много жертви и материални щети,
ето защо е изключително нужно да бъде преразгледана сеизмичната опасност, системите за
мониторинг и за намеса.
Проектът започва посредством трансгранично сътрудничество между Румъния – Национален
институт по физика на земята – NIEP, Турция – Фондация Син полумесец (IBC - International Blue
Crescent Relief and Development Foundation), България – Национален Институт по Геофизика,
Геодезия и География към БАН, и Република Молдова – Институт по Геология и Сеизмология към
Академията на Науките на Молдова. Проектът ESNET има като цел разработването на съвместна
концепция / подход за третиране на земетресенията на национално ниво, осигурявайки по този
начин, трансграничния характер на целта, посредством предоставянето на технически информации и
характеристики. Споделянето на познания във връзка със сеизмичния потенциал на региона на
Черно Море е един ценен инструмент за получаването на правилна оценка на общата заплаха,
произтичаща от природата и за развитието на по-добра концепция за изграждане на съвместна
система за проследяване и намеса.

I.1. БЪЛГАРИЯ
I.1.1. СЕИЗМИЧНОСТ
България се намира в източната част на Балканския Полуостров и граничи, на изток с Черно
Море. Зоната на интерес определена в България (Фигура I.1) включва Североизточния и
Югоизточния регион на страната. Тези два региона са съставени от 8 области (Фигура I.1) – Бургас,
Сливен, Ямбол, Стара Загора, Варна, Добрич, Шумен и Търговище. Общата площ на двата региона е
33,678 км2 или повече от 30% от територията на България. Населението е от 2,131,570 или повече от
25% от населението на България.
Територията на България представлява типичен пример за зона с висок сеизмичен риск в
източната част на Балканския Полуостров. Балканският Полуостров, от гледна точка на теорията за
тектоника на плочите, е елемент от континенталния ръб на Евразия, разположен между стабилната
част на европейския континент, на север и офиолитовите структури (Вардар и Измир-Анкара) на юг.
На юг от структурите, могат да бъдат открити фрагменти от континенталната пасивна граница на
Африка (Боянов и др., 1989). Неотектонските движения на Балканския полуостров са контролирани
от екстензионалния колапс на късно алпийския ороген и са под влиянието както на процесите
протичащи зад Егейската арка, така и на сложните вертикални и хоризонтални движения в
Панонския регион (Загорчев, 1992).
Шабленска сеизмична зона. Източната периферна част на Мизийската платформа е белязана
от система разломи, ориентирани в посока север – североизток – юг – югоизток, отделяйки
платформата от падината на рифтогенният басейн в западната част на Черно Море. По тази система
от разломи са се случвали силни земетресения в неотектонския / кватернерния период. Най-силните
земетресения (земетресението от 543 г. с М = 7.6, земетресението от 1444 г. с М = 7.5, земетресението
от 1901 г. с М = 7.2) са свързани със системата разломи от Калиакра, показват многобройни
сеизмични профили проучени в Черно Море.
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Горнооряховска сеизмична зона. Основната тектонска структура от тази зона е т.нар.
Ресенски ров, разположен в посока Изток – Запад, формирал се през кватарнера. Ресенският ров е
ограничен от два разлома със суб-паралелно простирание, реактивирани сегменти на предбалканския
разлом, и наклонен разлом в посока Североизток – Югозапад. Най-значителното събитие се е случило
тук през 1913 година (Ms = 7.0), последвано от сеизмично затишие до 1986 година, когато се случват
двете земетресения със средна сила в Стражица (MS = 5.3 на 21 февруари и Ms = 5.7 на 7 декември).
Сеизмичността на зоната е ниска, концентрирана предимно на дълбочина до 15 км., с редки събития
на дълбочина под 25 – 30 км.

Фигура I.1. Зоната от България допустима за ESNET.

Маришка сеизмична зона. Сеизмичността в Маришка зона е свързана главно със зоната на
Маришкия разлом, ориентиран от запад – северозапад на изток – югоизток. Маришкият разлом,
заедно с прилежащите разломи, е част от структурите с дълго развитие, продължаващи в
неотектонския период. . Най-големият сегмент от разлома, с добре изразена активност в Неогена –
Кватернера, достига дължина от около 70 км. (Дачев и др., 1995 г.).
В България се намират важни индустриални зони, които се характеризират с висок сеизмичен
риск, въпреки че като цяло той е по-малък отколкото в съседните страни: Гърция, Турция и Румъния.
През вековете, в България са се случвали силни земетресения. Най-силните са достигали магнитуд от
7.8 в югозападна България, магнитуд от 7.5 в североизточна България, и магнитуд от 7.0 в южна
България. Нещо повече, сеизмичността на съседните държави, като Гърция, Турция, бивша
Югославия и Румъния (по-специално междинно-фокусните земетресения от зоната на Вранча –
Румъния, с хипо-центри в горната мантия), също влияят на сеизмичната опасност на България.
I.1.1.1 Сеизмологична мрежа
Българската сеизмологична мрежа – НОТССИ (Националната Оперативна Телеметрична
Система за Сеизмологична Информация) е създадена през 1980 година. Целта на НОТССИ е
непрекъснатото следене на сеизмичната активност на територията на България и съседните зони на
Балканите. Мрежата включва по настоящем, 14 постоянни сеизмични станции, покриващи цялата
територия на страната и две локални мрежи (7 станции) намиращи се около град Провадия и около
АЕЦ Козлодуй. Данните от станциите се предават в реално време на Оперативния Сеизмологичен
Център в рамките на Националния Институт по Геофизика, Геодезия и География (НИГГГ).
НОТССИ е единствената организация в България, натоварена с получаването на сеизмологична
информация и е националната точка за бързо информиране в случай на земетресение и оценка на
сеизмичната опасност. В случай на земетресение, усетено на територията на България, информацията
се изпраща на Министерски Съвет, Националната Комисия по Бедствията, Националната служба
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Пожарна безопасност и Защита на Населението, както и на други заинтересовани организации,
включително медиите и обществеността. Намирайки се в тясна връзка с Националната служба
Пожарна безопасност и Защита на Населението и други правителствени институции, НОТССИ и
съответно Националния Институт по Геофизика, Геодезия и География са отговорни за
минимизирането на последствията от евентуално земетресение. Основните задачи на Националната
Сеизмологична Мрежа на България са:
1) Да осигури качествени записи и трансфера на сеизмологични данни;
2) Да осигури бързото информиране на правителствените власти, медиите и широката публика в
случай на земетресение, усетено или довело да загуби, случило се на територията на
България;
3) Да осигури модерна база за провеждането на сеизмологични проучвания в България;
Общата схема на модернизираната сеизмологична мрежа на Р България, както и оборудването са
представени на Фигури I.2, I.3.
GPS antena

SEISMIC STATION

DATA CENTER

Seismometer

telnet
ftp

communication line

e-mail

Digital data
aquisition system

WWW

Internet

REGIONAL, EUROPEAN, WORLD DATA CENTERS

Фигура I.2. Обща схема на цифровата сеизмологична мрежа.

Фигура I.3. Оборудване в сеизмичните станции, дигитална система за регистрация REFTEK 130-01/3 (ляво), широколентов
сеизмометър (среден обхват)CMG40-T (средата), широколентов сеизмометър (голям обхват) KS2000.

Данните от регистриращата апаратура Quanterra се предават в реално време към RTPD, чрез
протокола SeisComp/SeedLink. Реално-временната и интерактивна обработката на данните се прави,
използвайки пакета от сеизмологични програми за обработка на данните (SNDP), работещ на два
последователно свързани сървъра SUN Fire V240. Мрежовите команда / контрол и проследяването се
правят посредством потребителския интерфейс RTCC и RTPMonitor, работещ на две работни станции
SUN Blade 1500. Както RTCC, така и RTPMonitor обслужват html страниците, можейки да бъдат
показани от който и да е стандартен интернет браузър, позволявайки на крайния потребител да види
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състоянието на мрежата и да контролира параметрите на събиране в който и да е момент, и от който и
да е компютър, свързан към Интернет (схема на модернизираната мрежа за събиране и обработка на
сеизмологичните данни е представена на Фигура І.4). Данните се прехвърлят в реално време към
INGV, Рим и центъра за Данни ORFEUS. Осигурява се и регионалната обмяна на данни, също в реално
време, между България и Румъния, Македония, Сърбия, Гърция, Турция, Словакия, Словения,
Австрия, Чехия и други заинтересовани страни. На Фигура І.5 е показана настоящата конфигурация
на сеизмологичната мрежа на България. На фигурата са представени и станциите от съседните страни
от който се получават и записват данни за вторична обработка.

Фигура I.4. Схема на мрежата за събиране и обработка на сеизмологичните данни.

Figura I.5. Reţeaua seismică din Bulgaria şi staţiile străine folosite în localizarea cutremurelor.
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I.1.2. СЕИЗМИЧНА ОПАСНОСТ
Първият сеизмичен код от България датира от 1958 година. Базира се на сеизмично
статистическото зониране, въз основа на наблюдаваните макросиезмични интензивности. През 1961 и
1964 година (Фигура I.7), кодът е преразгледан и са намалени зоните със степени VII, VIII и IX по
Медведев-Шпонхойер-Карник (МШК). След земетресението от Вранча от 1977 година, са добавени
зони със степен VІІ и VІІІ (МШК) (Фигура I.8). През 1987 година, е въведен нов стандарт
„Стандарт за проектиране на сгради и съоръжения в сеизмично активните зони”. Сеизмичното
райониране се базира на карта със сеизмичните източници (Фигура I.9). Картата на сътресяемостта
за период на повторяемост от 1000 години е приета като стандарт за проектирането на сградите и
съоръженията. Сеизмичното райониране на България от 1986 година – нормативна карта със
строителните кодове е представена на Фигура I.10. Картата е съставена на базата на интензивност
(МШК). В Таблица І.1 са представени зоните с различни интензивности за различните сеизмични
зони. Регламентите от 1987 година не са валидни за високо рискови съоръженията, като например
ядрените електроцентрали, големите ВЕЦ-ове и т.н. За този вид конструкции се правят детайлни
специализирани проучвания.
Таблица I.1. Териториално разпределение (в %), с различни макросеизмични степени

Zonarea seismică

Intensitate (MSK)
VI VII VIII IX VII

Standardele 1987
(perioadă de recurenţă de 1000
de ani)
Standardele 1961-1964
Harta reactualizată în anul 1977
Intensităţi maxime observate

2

51

28

19

98

78
60
36

17
34
49

4
5
11

1
1
4

22
40
64

I.1.2.1 Сеизмичните източници
Описанието на геометрията на един сеизмичен източник е необходимо за оценяване на разстоянията
местоположение на площадката– източник. Сеизмичните източници се идентифицират на базата на
геоложки, сеизмологични и геофизични данни. Разбирането на регионалната тектоника, особеностите
на кватернерното развитие и на сеизмичността на зоната води до определянето на геоложки
структури, които могат да бъдат потенциални сеизмични източници. Асоциирането на геоложка
структура с историческата или инструментална сеизмичност изяснява тяхната роля в режима на
настоящите тектонски напрежения. Най-силното възможно земетресение което може да се случи за
всеки сеизмичен източник е много важен фактор при оценката на сеизмичната опасност, и поспециално при ниско ниво на вероятност. За източниците, определени като линейни (разломи),
максималният магнитуд на земетресението е в зависимост от геометрията на разлома и поведението
на разлома чрез оценяване на максималния размер на единично разкъсване. За зоналните източници,
максималният магнитуд е взет от Бончев и др. 1982 (Фигура I.9). На Фигура I.6 е представен
моделът на сеизмичните източници, използван за оценката на сеизмичния хазарт.
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Фигура I.6. Модел на сеизмичните източници, използван за оценка на сеизмичната опасност.

Фигура I.7. Сеизмично райониране на България – 1964

Фигура I.8. Сеизмично райониране на България – 1977

Фигура I.9. Модел на сеизмичните източници (Бончев и др., 1982).
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Фигура I.10. Сеизмично райониране на България
– 1986 (нормативна карта със строителни кодове)

I.1.2.3 Резултати
Сеизмичният хазарт за страната, за различните периоди на повторяемост, е оценяван
посредством по-горе описания метод, компилирания модел на сеизмични източници и избрания
закон за затихване. На Фигура I.11 са представени резултатите получени за разглежданата
Черноморска зона. Големи части от територията се характеризират с очаквани ускорения между
0.09 g и 0.13 g и между 0.13 g и 0.18 g (предложено референтно ускорение съответно 0.11 g и 0.15
g). Малки части (на североизток и югозапад) попадат в райони с очаквано ускорение между 0.18 g и
0.26 g и по-големи от 0.26 g (предложено референтно ускорение съответно 0.23 g и 0.32 g). На
Фигура I.12 е показано влиянието на междинните земетресения от зоната на Вранча върху
сеизмичния хазарт. Както се вижда на Фигурата, почти цялата северна част на разглежданата зона е
силно повлияна (повече от 50 %) от земетресенията във Вранча.

I.1.2.4 Де-агрегация на оценката на сеизмичния риск за Черноморския регион на
България
Де-агрегацията на сеизмичния хазарт за период на повторяемост 475 години (вероятност за
превишаване от 10% за 50 години) за максималното ускорение (PGA) е направен за 8 града
(административни центрове) на територията на допустимата зона на проект ESNET от България.
Резултатите от това действие показват два вида разпределение: както унимодално, така и би-модално
разпределение на магнитуда на земетресенията и епицентралните разстояния до превишаващата
честотата на ускорението на земната повърхност. Графиките на де-агрегацията на вероятностния
сеизмичен хазарт в максимално ускорение (PGA) показват следните особености:


Забелязва се унимодално разпределение на магнитуда на земетресението и разстояние до
честотата на превишаване на земните движения за PGA. Моделът на разпределение е за
земетресения с магнитуд между 5.0 – 7.5 на разстояние от 5 до 20 км от град Ямбол. Найсилният фактор който допринася за опасността е близката регионална сеизмичност
(Фигура I.13).



Де-агрегацията на вероятностния хазарт показва слабо би-модално разпределение на
магнитуда на земетресенията и разстоянието до честотата на превишаване на земните
движения за PGA(Фигура I.14). Основният максимум от Фигура I.14 (добре изразен) е за
магнитуд на земетресенията от 5.0 до 6.0 на разстояние от 10 до 20 км. за градовете
Сливен и Стара Загора (ефектът на близката регионална сеизмичност). Вторият максимум
(не -добре изразен) е за земетресения с магнитуд равен или по-голям от 7.5 на разстояние
по-голямо от 220 км. от града (ефектът на междинно-фокусните земетресения от Вранча).
Основният фактор който участва в определяне на опасността за градовете Сливан и Стара
Загора е регионалната сеизмичност в близост.

Фигура I.11. Предложената карта за сеизмичния код (допустимата зона), период
на повторяемост на сеизмичния хазарт от 475 години.
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Графиката на де-агрегацията на вероятностния хазарт показва леко би-модално
разпределение на магнитуда на земетресенията и разстоянието до честотата на
превишаване на движенията на земната повърхност за PGA (Фигура I.15). Основното
влияние на Фигура І.15 е идва от земетресения с магнитуд равен или по-голям от 7.5, на
разстояние по-голямо от 200 км. за градовете Търговище, Шумен, Добрич и Бургас
(ефектът на междинно-фокусните земетресения от Вранча). Вторичния максимум е за
магнитуд на земетресенията от 5.0 до 6.0 на разстояние от 10 до 20 км. за градовете
(ефектът на близката регионална сеизмичност). Най-важният фактор който участва в
хазарта е междинно-фокусният сеизмичен източник Вранча.

Фигура I.12. Влияние на междинно-фокусните земетресения от Вранча върху сеизмичния хазарт..

Фигура I.13. Унимодално разпределение на магнитуда
на земетресенията и разстоянието до честотата на
превишаване на движенията на земната повърхност –
най-силният фактор участващ в хазарта за градовете е
близката регионална сеизмичност.

Фигура I.14. Би-модално разпределение на магнитуда на
земетресенията и разстоянието - по-силният фактор участващ в
хазарта за градовете е близката сеизмичност.
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Фигура I.15. Би-модалното разпределение на магнитуда на земетресенията и разстоянието – по-силен фактор, който
участва в сеизмичния хазарт за градовете и междинно-фокусният източник Вранча.

Фигура I.16. Би-модално разпределение на магнитуда на земетресенията и
разстоянието до честотата на превишаване на движение на земната кора.

Резултатът от деагрегацията на вероятностния хазарт показва би-модално
разпределение на магнитуда на земетресенията и разстоянието до честотата на
превишаване на движенията на земната повърхност (Фигура I.16). Основният максимум е за
магнитуд на земетресенията по-голям или равен на 7.0 при разстояние от 10 до 20 км. за
град Варна (ефектът на близката регионална сеизмичност). Вторичният максимум е за
магнитуд на земетресенията от 7.5 и по-висок, при разстояние по-голямо от 250 км. за град
Варна (ефектът на междинно-фокусните земетресения от Вранча).
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I.1.3. СЕИЗМИЧЕН РИСК
Автоматизираната Система за Оценка Последствията от Земетресенията
(наречена ASEC) е предложена от Христосков и Солаков (1992, 1995). Системата е
създадена с целда бъдат минимизирани основните последствия от евентуални бедствия: 1)
организиране на действията веднага след събитието; 2) превантивните мерки преди
събитието, като дългосрочен план за минимизиране на последиците от бедствия. ASEC
интегрира геоложки, сеизмологични, конструктивни, инвентарни и демографски данни,
които са на разположение за България. Магнитудът на земетресението и неговите
хипоцентрални стойности, са параметрите въвеждани в ASEC. Резултатът от програмата е
едно възможно разпределение на интензивността, човешките жертви и пораженията на
сградите. По-долу, са описани накратко смятаните за адекватни методи за поемането на
различни задачи, въведени в ASEC.

I.1.3.1 Поле на интензивност
Полето на интензивност се определя посредством обобщения макросеизмичен модел
за земетресенията на територията на България, създаден от Главчева и др. (1982, 1983).
Затихването на интензивността представено от Главчева и др. (1982, 1983) определя
приблизително изосеизмичната форма с елипсовиден модел, използвайки следните
уравнения:
Lg Q(I, M) = c(I)*M + d(I)
Lg(a*b2) = c1(I)*M + d1(I)
Lg(b2/a) = c2(I)*M + d2(I)

(I.1)

където М – магнитудът на земетресението; I – макросеизмичната интензивност; Q – размерът
на елипсата с фиксирана интензивност І; а и b – полуосите на елипсата; c, ci, d, di –
емпирични коефициенти. Коефициентите са определени въз основа на историческите данни
за земетресенията от и в близост до България, използвайки методът на най-малките квадрати.

I.1.3.2 Оценка на човешките жертви
Оценката на общият брой на жертвите, най-вече на загубата на човешки живот (NL)
и броя на ранените (NW) се основава на подхода, описан първоначално от Христосков и
Самарджиева (1984) и, впоследствие, подобрен и адаптиран за целите на ASEC от
Христосков и Солаков (1992, 1995). Емпиричните връзки са дадени от уравненията:
log NL= k1+ k2M

(I.2)

log(NW/NL)= k3+k4M

(I.3)

които са валидни за средна плътност на населението D ± ∂D = const за зоната, засегната от
земетресение с магнитуд М. Коефициентите k1, k2, k3 и k4 са нормализирани за плътност от
D±∂D в интервалите 0 – 25, 26 – 50, 51 – 75, 76 – 100, 101 – 200, 201 – 400 и за повече от 400
човека / км2. За целите на ASEC е създадена обосновка на стойностите NL и NW чрез
определянето им за зоните с различна интензивност І (I=7, 8, ≥ 9 по скалата на МШК или
MM). Средният радиус rI на зоните с интензивност І, може да бъде определен от общите
макросеизмични модели (Главчева и др., 1982, 1983). В този случай, стойностите NL и NW
зависят от интензивността I и от плътността на населението D.

I.1.3.3 Оценка на пораженията на сградите
По принцип, пораженията на сградите, структурите, различните фабрики и
инсталации могат да бъдат разделени на три главни категории: архитектурни,
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конструктивни и деструктивни. Архитектурните поражения са относително малки и не
влияят на основните елементи на конструкцията – проявяват се под форма на пукнатини и
падане на мазилката, напуквания на стените, падане на комините и на орнаментите и т.н.
Конструктивните поражения повлияват и унищожават някои от основните елементи на
конструкцията, като например колоните. Деструктивните поражения означават частичното
или пълно унищожаване на сградата. Пораженията на сградите и структурите биха могли да
бъдат оценени чрез деструктивния потенциал Р, който е отношението между реалната
хоризонтална сила върху основата на сградата и проектираната сила за същата сграда.
Деструктивният потенциал Р е определен от следната взаимовръзка (представена от Ценов
,1970, Бончева и Ценов, 1978):
P= Sa/(κ β Kc g)

(I.4)

където Sa е спектралното ускорение за основният период на сградата, κ и Kc са динамичните
и сеизмични коефициенти и g е гравитационното ускорение. Коефициентът к може да
варира между 0.75 и 1 и, посредством едно общо определяне, може да бъде изчислен
приблизително както следва:

κ = 1 за тухлени сгради,

κ = 0.8 за големи панелни сгради,

κ = 0.75 за всички останали сгради.
Динамичният коефициент β (2.5 ≥ β ≥ 0.8), зависи от естественият период Т на
сградата и може да бъде определен в цифри или графично за различни почвени условия.
Периодът Т може да бъде измерен експериментално или определен с приближение за
различни типове структури.
За да бъде направена илюстрация на практическото приложение за България на
системата ASEC (Автоматизираната Система за Оценка Последствията от
Земетресенията), са изчислени възможните последствия от силни земетресения случили се
в основните сеизмични зони (Шабленската, Горнооряховската, Маришката). При
моделирането са заложени земетресения с магнитуд максимум 7.0 (MS = 7.0) за Шабленска,
Горнооряховска и Маришка зони. Резултатите са представени в Таблица І.2 и са
илюстрирани на Фигури І.17 – І.20. В Таблица І.2 са представени средните очаквани
човешки жертви и поражения на сградите (леки, средни, тежки и пълни). Сравнението
показва, че най-тежките последствия се очакват вследствие на земетресение в Маришка
зона. Оценката на ASEC трябва да бъде разглеждана като средна статистическа стойност и
да се очаква едно по-голямо средно отклонение (с до няколко пъти по-малко или повече) на
забелязаните последствия. Въпреки тази несигурност, оценките на ASEC са полезен начин
за управлението и контролът на спешните намеси, породени от силно земетресение в
България.

Фигура I.17. Макросеизмично поле (Зона Шабла, M=7.0)
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Фигура I.18. Макросеизмично поле (Горнооряховска зона, M=7.0).
.

Фигура I.17 Макросеизмично поле (Маришката зона, M=7.0).
Таблица I.2. Очаквани последствия от силно земетресение в България.
Сеизмична зона
Население

S*
Маришка
M=7.0
Шабленска
M=7.0
Горнооряховска
M=7.0
Сеизмична зона
Маришка
M=7.0
Шабленска
M=7.0
Горнооряховска
M=7.0

Загуба на
човешки
живота

D*

Ранени

15594

1657298

106

1141

4829

3611

385520

107

29

119

14214

1031526

73

3496

14808

Брой сгради

Леки поражения

224215

117305

73661

33249

44720

20684

12081

4509

197301

102686

63963

30652

2

S*- Размер на пострадалата зона (км )
2
D* - средна плътност на населението на км
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Средни и тежки
поражения

Пълни
поражения

I.2 РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
I.2.1. СЕИЗМИЧНОСТ
I.2.1.1 Кратко географско и геоложко представяне
Република Молдова, с площ от 33,000 км2, се намира на двата бряга на река Днестър.
От запад е оградена от река Прут. Тези две големи реки извират от Карпатите, извън
територията на страната. По принцип, релефът на Молдова е хълмист и разделен от речните
долини. Като цяло, наклонът на терена е от Североизток на Югоизток, към Черно Море и
Дунав. Транс-днестърската зона е силно набраздена от клисури и речни долини. Кодри, найвисокият регион от Молдова, се издига над съседните зони, разполагайки се на над 400 м.
надморска височина Тази зона с речни долини и амплитуда от 150 – 180 м, намиращи се в
близост, създава усещането за планинска страна. Тъй като по-голямата част от Молдова се
простира на Докамбрийската Източноевропейска платформа, се различават две структурни
и / или стратиграфски системи – фундамент и седиментна покривка. На Югозапад,
херцинският фундамент е покрит от мощен мезозойски басейн. На други места, долният
кристален слой се състои от метаморфни силно деформирани скали, от Архай и Протеозой.
Тези скали са изследвани основно чрез сондажни ядки, тъй като е открито едно единствено
естествено разкритие по долината на Днестър. Скалите от фундамента включват гранити,
гранито-гнайси и габро. Реликтовата ерозионна повърхност е съхранена на места по
фундамента.
Седиментният слой, отложен върху кристалинния фундамент, е почти без
деформации и е съставен от скали от Рифейски, Палеозойски, Мезозойски и Ценозойски
скали. Най-старите седименти се състоят от кластични (теригенни) не-фосилизирани скали.
Абсолютната им възраст, на базата на датирането с K-Ar на глауконита, се определя между
590 и 1010 милиона години. Дебелината на тези скали, изследвана в средата на
Приднестровието (Транснистрия) не превишава 100 – 150 м.
В южната част на страната, фундаметът е открит на дълбочина от 1800 – 2000 м.
Средният наклон на повърхността е от 10 м./км-1. и е насочен от север на юг. Магнитните и
гравитационни данни показват съществуването на дълбоки стари пукнатини, запълнени със
скали, различни от вместващите слоеве. Повърхността на кристалинния фундамент е
неравна както вследствие на тектонската деформация, така и на стара ерозия, на различни
дълбочини. По-новите отлагания след Протерозойската ера са на практика недеформирани.
Пред-добружанската депресия е асиметрична структура от грабенов тип, състояща се
от скали с Юрска възраст, а най-вероятно и по-стари. Тъй като дълбочината на седиментите
превишава 3000 м., съществуват малко информации за слоевете на по-голяма дълбочина.
Депресията се намира на границата между Докамбрйската и Херцинската платформи, и се
разпростира извън Молдова, както на изток, така и на запад. Депресията се маркира с
отрицателна гравитационна Буге аномалия.

I.2.1.2 База данни за изследване на хазарта и сеизмичния риск
Проучванията на земетресенията се определят от качеството на данните които са на
разположение. Поради тази причина е създадена специална база данни за изследването на
сеизмичния хазарт и сеизмичния риск на териториите, повлияни от земетресенията във
Вранча.
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Инструментални данни. Данни за силните и умерени земетресения (4.0 ≤ MGR ≤
7.2) в Молдова са получени в периода 1977 – 2008 година от пет сеизмични станции.
Понастоящем, базата данни се състои от над 450 записа на хоризонтални компоненти,
регистрирани при 52 събития.
Макросеизмични данни. Макросеизмичният компонент на базата данни, включва
информации за повредите на сградите и геотехническите условия на мястото където се
намират сградите. Молдова е преживяла големи щети и загуби вследствие на
земетресенията от 1977 и 1986 година от зоната на Вранча. Тези земетресения предоставиха
подробни данни за щетите по съществуващите сгради. След земетресението от 4 март 1977
година (M=7.2), 2765 (23 % от общият брой проучени) сгради са били напълно разрушени и
8914 (75 %) са били тежко повредени.
Подобни статистики за земетресението от 30 август 1986 година (M=7.0) показват, че
1169 (около 2 %) от общия брой 58538 проучени сгради са били напълно разрушени и 7015
(12 %) от тях са били тежко повредени.
Геотехнически данни. Геотехническите данни съдържат стратиграфска информация
за почвения разрез на 1210 площадки.

I.2.1.3 Сеизмични източници, сеизмична активност, силни земетресения
Територията на Република Молдова е подложена често на влиянието на силни
земетресения, които се генерират от извивката на Карпатската дъга, познат в
сеизмологичната литература като зоната Вранча.
Значителните сеизмични ефекти, генерирани от зона Вранча са регистрирани от
сеизмологичните станции по целият свят. Земетресенията, произлизащи от този източник
представляват практически и теоретичен интерес вследствие на социалното и икономическо
влияние върху територията на съседните страни. Максималната сеизмична интензивност
достига нива от 8 – 9 степен, по скалата МШК от 12 степени, като територията на която
интензивността е от 6 степен (в границите на региона повлиян от много силните движения
на земната повърхност и от щетите на сградите) включва Румъния, Молдова, голяма част от
България и югозападна Украйна. Общата площ на територията, повлияна от земетресенията
във Вранча е от 300.000 км2, с население от най-малко 25 милиона човека.
Статистическите информации за сеизмичната активност от зоната на Вранча датират
още от Х век, като включват данни за 3000 сеизмични събития в региона. Средно, силните
земетресения, с магнитуд над М=6.0 се случват не по-рядко от 5 пъти на век. Тук се намират
голям брой важни градове (включително две национални столици), многобройни
индустриални и енергийни седалища, включително 2 ядрени централи, химически заводи,
газопроводи и тръбопроводи за горива, както и голям брой мостове и язовири.

I.2.1.4 Сеизмологична мрежа – Кратко историческо представяне
Сеизмичната активност в Република Молдова се дължи главно на на междиннофокусните (под кората) земетресения от региона на Вранча и коровите земетресения в
северната част на Добруджа, като и двете сеизмични зони се намират в Румъния. Към тях се
добавят сеизмичните събития, случващи се в Черноморския басейн. Мониторингът на
сеизмичността в Република Молдова, на национално и регионално ниво, се осъществява от
мрежата на Сеизмологичната служба, която работи в рамките на Института по Геология и
Сеизмология на Академията на Науките. Тази мрежа включва шест сеизмични станции,
намиращи се в градовете Кишинев, Кахул, Леова, Сорока и в селата Милещи Мичи,
Джирджилещ (зони характеризирани със сеизмичен интензитет 8, 7, и съответно 6 –та
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степен по МШК). За съжаление, станциите на мрежата се неравномерно разпределени
(Фигура I.20), намирайки се само от едната страна (почти един и същи азимут) на
сеизмичните източници, които влияят на територията на Република Молдова. В република
Молдова, инструменталното сеизмично наблюдение е започнало на 22 декември 1949
година, когато е записана първата сеизмограма от станцията, инсталирана в град Кишинев.
Този момент може да бъде смятан за началото на сеизмологичните изследвания в Молдова.
Силното земетресение от 4 март 1977 година, случило се в зоната на Вранча, с магнитуд 7.4
по скалата на Рихтер, води до развитието на сеизмичната мрежа от станции в зоната. В
периода 1982 – 1988 година, са инсталирани четири нови сеизмични станции, в Леова,
Кахул, Джирджилещи и Сорока, и на един аналогов галванометър, записващ на фотографска
хартия, което позволява по-детайлно проучване на сеизмичността в зоната, по-точна
локализация на епицентъра на земетресенията и бързо информиране на властите във връзка
със сеизмичните събития. Сеизмограмите, записани за целия период на работа на станциите,
се съхраняват в архива на Геофизическата Обсерватория в град Кишинев.

I.2.1.5 Технически характеристики на системата за сеизмичен мониторинг
Понастоящем, наблюдението на сеизмичната активност на страната се извършва от
Центъра за Експериментална Сеизмология на Института по Геология и Сеизмология
на Молдовската Академия на Науките. На национално ниво, основната връзка на мрежата
е Обсерваторията в Кишинев, която осигурява функционирането на Националния Център
за Данни и на цялата мрежа от сеизмични станции на територията.

Фигура I.20. Сеизмичните станции от Република Молдова и зоните, където се
намират (степен на сеизмичен интензитет от 8, 7 и 6 –та степен по МШК

Важна роля в модернизирането на Националната Сеизмологична Мрежа изиграва и
приемането (през 2004 година), на Института по Геология и Сеизмология като член
Европейския Средиземноморски Международен Сеизмологичен Център (EMSC – CSEM), и
след това (през 2008 година) като член на Международния Сеизмологичен Център (ISC,
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Великобритания). Чрез тези действия, националната мрежа официално става част от
сеизмологичните мрежи, функциониращи на европейско и международно ниво. Основана
цел на службата е регистрирането на съвременни и качествени сеизмологични данни,
съхраняването им и тяхното управление, развитието на техниките за записване в реално
време, на сигурни комуникационни пътища (трансфер на данни), бързата обработка и
обмяната на каквито и да са данни и информации във връзка със земетресенията, сградите и
управлението на големи бази данни, както и разпространението на информациите чрез
публикуването на бюлетини и сеизмологични каталози.

I.2.1.6 Национален Център за Сеизмологични Данни (MD NDA)
Центърът за данни, работещ в рамките на Обсерваторията в Кишинев (Фигура I.21), е
обновен напълно. Трансферът на данни в реално време се визуализира на големи монитори,
позволявайки да бъдат разгледани сеизмологичните записи, регистрирани по цялото земно
кълбо и актуализирани на всяка секунда. Центърът е снабден с модерно оборудване за
визуализацията, архивирането и анализа на сеизмологичните данни; изпращането и
получаването на информации посредством специализираните програми (например SeisComp
3.2), която работи под операционна система Linux PC. SeisComp е пакет от програми за
трансфер на данни, първоначално създаден за мрежата GEOPHON (Потсдам), разширен след
това в рамките на проектите MERIDIAN (Средиземноморско – Европейската Мрежа за
Информиране и Бързо Архивиране на Сеизмологичните Данни) и GITEWS (Немската
Система за Ранно Известяване в Случай на Цунами в Индийския Океан).

I.2.2. СЕИЗМИЧЕН ХАЗАРТ
Република Молдова е засегната и отчита големи загуби и щети вследствие на
междинно-фокусните земетресения генерирани в зоната на Вранча в Румъния. Както е
известно, създаването и внедряването на скъпоструващи мерки за осигуряването на
сеизмичната издръжливост на сградите и структурите се прави на базата на картите за
сеизмичен хазарт.

Figura I.21. Centrul Seismic Naţional (MD NDA), Chişinău, interiorul comandamentului.

Най-новите оценки, свързани със сеизмичния хазарт на територията на Република
Молдова, са направени чрез използването на дедуктивно вероятностния подход, който
включва:





Определяне на сеизмичният източник Вранча;
Определяне на възможно най-високия магнитуд за източник Вранча;
Определяне на очакваната честота на случване на земетресения с различен
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магнитуд, произлизащи от източник Вранча;
Определяне на параметрите на затихване на макросеизмичната интензивност
спрямо магнитуда, разстоянието, фокалната дълбочина от източника Вранча
спрямо проучваното местоположение (Република Молдова);
Определяне на връзката между макросизмичната интензивност с максималното
ускорение на земната повърхност (PGA);
Прилагането на теоретичния модел за изчисляване на сеизмичния хазарт.

Модел на източник Вранча. Обикновено, картата със земетръсните епицентри служи
като основа за определянето на източника на земетресението. В това проучване, е направена
компилация от собствен каталог земетресения. Каталогът представлява 639 земетресения
със средна дълбочина от Вранча (60 – 170 км.), които са се случили в периода 1501 – 2001
година. Преди това е показано много пъти, че на земетресенията с голям магнитуд и средна
дълбочина от Вранча, засягат главно територията на Република Молдова.
Дълбочинният модел за междинно-фокусен източник Вранча. Приложеният
модел за междинно-фокусни земетресения от Вранча е представен в Таблица І.3.
Таблица I.3. Дълбочинният модел за междинно-фокусен източник Вранча.
Ниво на дълбочината

Дълбочина

MW

(км.)

Среден период на повторяемост
(години)

1

60 – 80

7.0

24

2

80 – 100

7.5

82

3

100 – 160

8.1

820

4

160 – 170

Mmax. Предполагайки, че огнищата от Вранча не отразяват една единствена повърхност на
субдукция, а говорим за субдукция на литосферно тяло, очаквания максимален магнитуд бе
определен като MW = 8.1 (Zaicenco, A., Lungu, D., Alkaz, V., Cornea, T., 1999).
Връзка повторяемост – магнитуд. Чрез регресионен анализ на упоменатия Каталог, за
междинно-фокусни земетресения от Вранча, е определен средния брой N земетресения на
година с магнитуд М (Mw, min = 4.0, Mw, max = 8.1).
LgN (≥Mw min) = 3.91 - 0.75Mw

(I.5)

Фигура I.22. Връзка магнитуд – повторяемост за междинно-фокусни Mw ≥ 4).
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Закон за затихване. Създаден е нов закон за затихване на интензивностите, въз
основа на модела на Н. Шебалин за азимута Вранча – Република Молдова:
I = 1.33M - 8.41Lg (H 2 + R2)1/2 + 0.33P

(I.6)

където Н – е дълбочината на огнището, R – хипоцентралното разстояние, Р равно на 0
(вероятност от 50 % за не надвишаване) или 1 (вероятност от 84 % за не надвишаване).
Кривите на затихване на интензивността по МШК, произхождащи от три земетресения от
Вранча: 10.11.1940, 4.03.1977 и 30.08.1986 са представени на Фигура I.23.

Figura I.23. Curbele de atenuare ale intensităţilor MSK estimate pentru trei cutremure din Vrancea.

Връзка на макросеизмичните интензивности с максималното ускорение на земната
повърхност (PGA). Въз основа на наличните данни, е получена функцията, която представя
връзката между хоризонталното ускорение на земната повърхност и макросеизмичната
интензивност за междинно-фокусните земетресения от Вранча (Фигура I.24). След
изчисляването на входните параметри, територията на Република Молдова е разделена на
клетки от 10х10 км. в средата на които са изчислени интензитетите по МШК и PGA
ускорението за периоди на повторяемост от 50 години (Фигура I.25).

Фигура I.24. Връзка между интензивност по МШК и PGA ускорението за азимута Вранча – Република Молдова.
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I.2.3 СЕИЗМИЧЕН РИСК
През ХХ век, на територията на Република Молдова са усетени няколко силни
земетресения. Най-значимите сеизмични събития, регистрирани в този период, са се
случили през 1940, 1977 и 1986 година, като последствията от тях са били многобройни
жертви и икономически загуби. В Таблица І.4 са представени част от данните във връзка
със загубите на територията на Република Молдова след сеизмичните събития от 4 март
1977 година и 31 август 1986 година (магнитуд по Гутенберг – Рихтер, съответно 7.2 и 7.0).
Застрахователните компании от бившия СССР са платили на населението 686 милиона
рубли, като държавата е платила издръжки от 700 000 рубли, и въпреки това не са били
покрити реалните загуби на населението. Според оценката, предоставена от специалистите
от сферата на строителството са били необходими 800 милиона щатски долара (USD) за да
бъдат покрити последствията от земетресението.

I.2.3.1 Сеизмичен хазарт (първичен)
Целта на това проучване е оценката на относителния риск за среден период от
време за територията на Република Молдова. Очакваните интензивности през следващите
50 години за различните зони на страната са взети под внимание като основен компонент
на сеизмичния хазарт.
Освен това, в предишните проучвания (Alkaz, 1999, Alkaz et al., 1999) е показано,
че за специфичните регионални условия, фактори като дебелината на меката почва,
топографията, хидрологията играят важна роля формирането на амплитудата и
спектралната композиция на движенията на земната повърхност. За да бъде описано
специфичното локално усилване на площадките са избрани три различни геоложки
модела. Локалните усилвания са определен чрез емпирични и теоретични трансферни
функции (Alkaz et al., 1987, 1999, Alkaz, 1999). Данни за определени топографски
характеристики на територията на Република Молдова, както и данни във връзка с
влиянието на хидрогеологията върху сеизмичния ефект са осигурени чрез експерименти,
проучването на микрозони и цифрови модели (Alkaz et al., 1990, Pavlov P., 1995) . Така,
сеизмичният хазарт е оценен на базата на карта, построена на базата на очакваните
интензивности за следващите 50 години, ускорителния капацитет на почвата,
топографията и нивото на подпочвените води.

I.2.3.2 Геоложки хазарт (вторичен)
Територията на Република Молдова има висок свлачищен потенциал, висок
потенциал за вплътняване, втечняване на почвата и падане на скали от отлаганията от
Неоген-Кватернера. За да бъдат идентифицирани зоните свързани с тези динамични
геоложки процеси, което е необходимо за създаване на карта на геоложкия хазарт, са
използвани наличните източници с данни: публикувани статии, доклади и карти (Stasev,
1964, Constantinova T. et al., 1997).

I.2.3.3 Уязвимост на жилищният фонд
Република Молдова има около 165.000 сгради. Скалата МШК-76 е използвана като
начин за класификация на сградите. Така, както може да се види, сградите от категория А и
Б са най-разпространени на тази територия.
За да бъде изразен в количествен модел уязвимостта на жилищния фонд, е въведен
коефициента Vaver както следва:
Vaver = (NA + 0.5NB) / (NA + NB)

(I.7)
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където NA, NB is е брой сгради от тип A и тип B (в съответствие с класификацията по скалата
МШК-76).

Фигура I.25. Карта на сеизмичното райониране на територията на Република Молдова.

Таблица I.4. Република Молдова: материални загуби от сеизмичните събития от 4 март 1977 г. и 31 август 1986 г.

Тип конструкция

Държавни предприятия
Частни предприятия
Училища
Предучилищни институции
Здравни институции
Културни институции
Търговски институции
Други институции
Общо

Общо анализирани
сгради
1977
2821
6984
334
188
181
238
314
789
11849

1986
7000
49000
546
562
353
262
326
489
58538

Тежко пострадали, нуждаещи
се от реконструкция
1977
1449
6096
263
141
126
161
110
568
8941

1986
1152
4820
128
88
64
189
105
469
7015

Напълно
разрушени
1977
1372
888
71
47
55
77
34
221
2765

1986
757
26
33
39
73
221
2
1169

Така, само традиционните сгради (Категория А и Б), представляващи повечето от
сградите на проучваната територия, са взети предвид в направения анализ. Коефициентът
Vaver, вариращ между 0.5 и 1.0 е мярка за средната уязвимост на структурите.
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I.2.3.4 Демографски аспекти
Пространственото разпределение и плътността на населението (Palamarciuc et al., 2001 г.)
са смятани за фактори с голямо значение, за определянето на характеристиките на населението на
проучваната територия.

I.2.3.5 Стойност на загубите
Като измерение на относителната стойност на загубите е определен индексът на
икономическите дейности за всяка една от областите на Република Молдова (Constantinova et al.,
1997 г.). За да се види ефектът от земетресението, геоложките заплахи и други необходими карти, са
използвани методологиите, предложени от Blair et al., 1979, Mindrescu, 1990 и Papadopoulos et al.,
1996. Така, необходимите стъпки за оценка на относителния риск от земетресение, са както следва:







Определяне на основната мерна единица за изчисленията. Изчисленията се направени за
мрежа 348 точки, с разстояние 10х10 км. между тях;
Определяне на анализираните фактори: опасността от земетресение (източник на
земетресение, усилване на почвата, топография, хидрогеология), геоложки риск (свлачище,
вплътнявания, втечняване на терена, падане на скали), уязвимост на жилищния фонд,
плътност на населението и индекс на икономическата дейност. Определяне на тегловни
коефициенти: всеки от факторите получава фактор на влияние от 3 до -40, представляващ
относителната му важност спрямо останалите фактори. Влиянието е определено в
съответствие с мнението на 6 експерта. Така, както се вижда, най-голямо влияние са
дадени на земетресенията, тъй като те имат най-висок разрушителен потенциал; най-малко
влияние е дадено на вплътняванията и падането на скали;
Класифицирането на потенциала на всеки фактор, от 1 до 4. Например, земетресенията са
класифицирани от 1 до 3: 1 – за VІ степен на сеизмична интензивност (ниска опасност), 2
– за VІІ степен (средна опасност), и 3 – за VІІІ степен (висока опасност);
Изчисляването на риска от земетресение, за всяка клетка от мрежата е направено чрез
конволюция на опасността от земетресение EH,, геоложката опасност GH, уязвимостта на
сградите VB, плътността на населението DP и индекса на икономическа активност EA:

Ri = EH * GH * VB * DP * EA

(I.8)

Уравнението (ІІІ.4) е приложено за получаването на общата стойност, представляваща
оценката за всяка клетка от мрежата; оценките се намират в интервала от 101 до 430.
Относителният риск от земетресение Rri, от всяка клетка е определен като:
Rri= Ri/Rm

(I.9)

където Rm=min{Ri}.

I.2.3.6 Относителен риск от земетресение за територията на Република Молдова
От събраните данни, е създаден необходимият комплект от карти за оценката на
относителния риск от земетресения (Фигури І.26 - І.31). След това, на базата на разпределението
Rri, са предложени четири класа относителен риск (нисък, среден, висок и много висок) и е
създадена карта с мащаб 1:500 000 на относителния сеизмичен риск. Така, както се вижда, рискът
от земетресение не съответства на опасността от земетресение и има застрашителни нива в
централната част на Република Молдова, където гъстотата на населението е по-голяма,
икономиката е по-развита и вторичните ефекти от земетресенията са възможно по-изразени.

I.2.3.7 Определяне на загубите от бъдещи земетресения
Определяне на загубите, използвайки спектъра на реагиране. Направена е симулация на
спектрите на реагиране, заглушени в свободно поле, при сценарии на земетресение с MG=7.0
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(Гутенберг - Рихтер), имайки като резултат картиране на параметрите на сътресяемост.
Съществуващия софтуер, с GIS интерфейс позволява интерполация на избраните спектрални
параметри между точките от мрежата на проучваната зона (Фигура І.32) и изчисляване степента
на повреждане на сградите di. Степента на структурните нарушения е проучена в контекста на
нивата на сътресяемост на земната повърхност, изразени под формата на спектри на реагиране,
SA2Hz, за естествения период на вибрация на сградите. Корелацията между симулацията и реалните
данни е доста добра: 0.89.
Определяне на щетите използвайки интензивности по МШК. По-горе е оценена
вероятността за нарушения на структурите за дадено ниво от сеизмичен хазарт, използвайки
спектри на реагиране. Въпреки това, до сега, повечето оценки за възможните повреди се правят,
използвайки макросеизмичната интензивност. Създадено е софтуерно приложение, основаващо са
на МШК за определянето на щетите на територията на Република Молдова – загубите и
човешките жертви, в случай на силни земетресения от Вранча. Приложението оценява щетите и
жертвите въз основа на оценката на сеизмичния хазарт на зоната на Вранча, вземайки предвид
ефектите от насочването, локалните почвени условия и уязвимостта на сградния фонд,
съществуващ в Молдова.
Ефект от насочването. Определена е законът за затихване на интензивността по МШК
въз основа на модела за азимут Вранча – Република Молдова (Шебалин, 1997 г.) :
I = 1.3M - 4.6 lg (H 2 + R 2 )1/2 + 8.4

(I.10)

където: М – е магнитудът по Гутенберг – Рихтер, Н – е фокалната дълбочина, R –
епицентралното разстояние.
Локални почвени условия. На базата на закона за затихване, може да се получи само основното
разпределение на интензивността. За да вземем предвид влиянието на местната геология в
методологията за предвиждане на загубите, е използвана картата за сеизмично микрозониране.
Централната зона е представена на Фигура І.33. Според картата за сеизмично микрозониране на
град Кишинев, основната интензивност (7) на базата на МШК има съответно 0 и 1.0 степени на
промяна.
Уязвимост. Функциите на уязвимост, използвани в това проучване (матрицата на щетите на
сградите и матрицата на човешките жертви) са представени от Alkaz et al. (2006). Съществуват
различни начини на класификация на степента на увреждане на сградите и структурите.
Предоставеният алгоритъм се основава на скала от 6 степени, както следва: 0 – невредима, 1минимални щети, 2 – средни щети, 3 – сериозни щети, 4 – разрушения и 5 – сриване. Резултатът
от симулацията на загубите – щетите, използвайки интензивности по МШК, е представен в
Таблица І.5.
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Фигура I.26. Прогнозна карта (MSK) от
подкоровия източник Вранча. Период на
повторяемост =50 г

Фигура I.27. Разпределение на
относителния сеизмичен хазарт (източник
на земетресението, усилване на. почвата,
топография, хидрогеология)

Фигура I.28. Разпределение на
относителния геоложки хазарт
(вплътнявания, свлачища, втечняване,
падане на скали).
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Фигура I.29. Разпределение на Индекса
на икономическа активност в Р Молдова

Фигура I.30. Относителна уязвимост на
съществуващите сгради в Р Молдова

Фигура I.31. Гъстота на населението в
Република Молдова

Фигура I.32. Разпределение на относителния риск
от земетресение в Република Молдова.

Фигура I.33. Карта на симулираните стойности на спектъра на реагиране
при T=0.4 сек за централната част на град Кишинев.
Таблица I.5. Симулираните и регистрираните щети на сградите, използвайки интензивност по МШК: тип Б. Центъра на
град Кишинев, земетресението от Вранча, от 30 август 1980 година (MG=7.0).
Степен на увреждане

0

1

2

3

4

Сценарии на симулация
(MG= 7), % от сградите

10.2

29.5

37.6

19.8

2.9

Реални данни

4.5

27.2

41.1

25.1

2.1

I.3 РУМЪНИЯ

I.3.1 СЕИЗМИЧНОСТ
Румъния е държава с доста висока сеизмичност: около 300 земетресения с магнитуд М>2.5 се
регистрират годишно. В комплексния тектонски строеж на територията на Румъния, са
идентифицирани няколко индивидуални сеизмогенни зони: Бърладската Депресия (BD), Пред
Добруджанската Депресия (PD), Румънската Равнина (сектор от вътрешно-Мизийската плоча),
Кришана – Марамуреш (CM) на север, Трансилванската Депресия (TD) и зоната Фъгъраш-Къмпулунг
(FC) в централна Румъния, зоните Банат (BA) и Дунавска зона (DA) в западната част на страната.
Най-активната сеизмогенна зона е Вранча, която се простира в източния ъгъл на Карпатската верига.
Както може да се види на Фигура І.34, земетресенията, които се генерират в повечето от зоните
имат среден магнитуд и повърхностни (корови) източници. Сеизмогенният регион Фъгъраш (FC) е
вторият сеизмичен източник в Румъния от гледна точка на наблюдавания магнитуд на земетресенията
(Mw = 6.5), след междинно-фокусния източник Вранча. Веднъж на столетие, се очаква събитие с
епицентрална интензивност по-голяма от VІІІ в тази зона (Moldovan et al., 2007), като последното
голямо събитие се е случило на 26 януари 1916 година и е било с магнитуд Mw=6.5 и I0=VIII-IX по
скалата на МШК.

Фигура I.34. Сеизмичност на Румъния.

Повечето повърхностни земетресения в Румъния имат ниска енергия, като сеизмичността се
характеризира с многобройни земетресения с магнитуд Mw от около 5, които не надвишават 5.6
(например зоната ВА, където най-силното случило се земетресение след 1900 година е от 12 юли
1991 година, Mw = 5.6). Историческите сведения предполагат потенциални земетресения, по-силни
от 6 в повече зони, като например СМ (най-силното докладвано събитие е от 15 октомври 1834
година с Mw = 6.5) и TD (оценен на максимум Mw = 6.5), но са докладвани само няколко събития с
магнитуд 4 през последните сто години. Една зона със слаба сеизмичност, но с висок сеизмичен
потенциал е Шабла (SH), намираща се на територията на България. Последното силно събитие (Mw =
7.2) се е случило в тази зона на 31 март 1901 година като е довело до значителни загуби в
Североизточна България и Югоизточна Румъния. Зона Вранча е една комплексна сеизмична зона,
създадено от континенталната конвергенция на най-малко 3 големи тектонски единици:
Източноевропейската платформа, Мизийската и Вътрешно-алпийската платформи. Това е най-

активната зона на територията на Румъния. Вземайки предвид дълбочината на хипоцентрите на
земетресенията в тази зона могат за бъдат определени 2 подзони:



подзона VRN- с нормални / повърхностни събития (дълбочина до 40 км.);
подзона VRI - генерираща земетресения с междинно-фокусна дълбочина.
Сеизмичната активност от VRN е локализирана пред югоизточната част на Карпатската арка,
във вид на издължена ивица, ограничена на север от разлома Peceneaga-Camena и на юг от вътрешно
– мизийския разлом. Сеизмичността се състои от земетресения със среден магнитуд (Mw < 5.6)
генерирани в кората. Каталогът съдържа едно единствено земетресение с Mw = 5.9 случило се на 1
март 1894 година, като магнитудът е определен по исторически данни и е възможно да бъде
преувеличен (Moldovan et al., 2007). Зоната VRI е много ограничена, като покрива епицентрите на
събитията с междинно-фокусна дълбочина (70 – 180 км., генерирайки 3 – 5 събития с магнитуд Mw >
7 за столетие, и висок сеизмичен момент (1.2x1019 Nm/година). Само през ХХ век, в зоната са случили
4 силни събития: 10 ноември 1940 г. (Mw = 7,7; Mo = 5,1 x 1020 Nm; h = 150 км.), 4 март 1977 г. (Mw =
7,4; Mo = 1,5 x 1020 Nm; h = 93 км.), 30 август 1986 г. (Mw = 7,1; Mo = 0,6 x 1020 Nm; h = 131 км.) и 30
май 1990 г. (Mw = 6.9). Земетресението от 26 октомври 1802 година (Mw = 7.9) е смятано за найсилното земетресение от междинно-фокусната зона Вранча. Характерният механизъм за 90 % от тези
събития е възседно движение на разломите с почти вертикални Т оси и почти хоризонтални Р оси ,
като плоскостта на разлома е ориентирана североизток - югозапад.
Този феномен има
характеристиката на епизодично макросеизмично поле, обикновено ориентирано от югозапад на
североизток , влияейки също на Молдова, Украйна, България, Македония, Сърбия.

I.3.1.1 Сеизмичност на Черноморския басейн
Черно Море е най-големият басейн от тип “back-arc” от Европа, намиращ се в преходна зона
от орогенни пояси, формирани при затварянето на океаните Палео и Нео-Тетис и една тектонска
мозайка от единици, формирала се в периода късен Протерозай – Палеозой по южния край на
Източноевропейския кратон (Okay et al., 1996; Robinson et al., 1996; Pasulhenson et al., 2004;
Saintot et al., 2006). Развитието на басейна на Черно Море е контролирано чрез различни процеси,
действали по времето на северозападната субдукция на Нео-Тетис под Родопско- Понтидската
вулканска дъга (Adamia et al., 1977; Letouzey et al., 1977; Zonenshain şi Le Pichon, 1986; Okay et
al., 1994). Черноморският басейн се състои от два под-басейна - източен (EBSB) и западен (WBSB).
Двата под-басейна, имат океанска кора и са разделени от срединния черноморски хребет
(възвишение)(Фигура I.35), което се състои от изтъняла континентална кора (Munteanu I. et al.,
2011).

Фигура I.35. Тектонска карта на Черно Море и прилежащите зони (по I. Munteanu et al., 2011), BF, Разлом Бистрица; IMF,
Вътрешномизийски разлом; NAF, Северно-Анадолски разлом; OF, Одески Разлом; PCF, Разлом Печеняга-Камена;
SGF, Разлома Свети Георги; STF, Разлома Sulina-Tarhankut; TF, Разлома Тротуш; WCF, Западно-Кримски Разлом;EBSB,

Източния Черноморски Басейн; WBSB, Западния Черноморски Басейн; GS, Неравността Губкин; HD, Депресията Истрия;
KD, Долно-камчийска депресия; KT, Падина Karkinit; KMR, Хребет Kalamit; MAH, Средно Азовско Възвишение; MBSH,
Средно Черноморско Възвишение; NDO, Северно – Добруджански Ороген; NKD, Депресия от Северна Килия; SG, Грабена
Штормовая; SSR, Суров – Змийски островна дъга.

I.3.1.2 Анализ на идентифицираните сеизмични източници
S1- Централна Добруджа
Сеизмичният източник покрива всички регистрирани сеизмични събития, които са се случили
в периода 543 – 2010 година (Фигура I.36). Земетресенията в тази зона са свързани с разломите
Капидава – Овидиу и Хориа – Пантелимонул де Сус, както и с напречните разломи заобикалящи град
Меджидия. Максималният магнитуд, наблюдаван в периода 1980 – 2010 година е бил Mw=5 (при
земетресението от 12.12.1986 година), а за 11 земетресения, Mw≥3.

Фигура I.36. Сеизмични източници от Черноморския басейн.

S2.

Шабла

Шабленската сеизмична зона се намира на територията на България. От тектонска гледна
точка, принадлежи на южната граница на Мизийската платформа. В зоната Шабла – Нос
Калиакра е локализиран разсед, с развитие в посока Североизток – Югозапад, по който се
разпределят епицентрите на земетресенията в земната кора. Тази активна тектонска зона е
североизточната граница на голяма плитка огнищна зона, развита успоредно в Черно Море, с
посока североизток – югозапад, която потъва в зоната на Бургас. Огнищата от Шабленската зона
са разпределени по разломи с дължина 20 – 25 км., генерирали 15 земетресения с M ≥ 4.
Референтното земетресение е това от 3 март 1901 година, с магнитуд 7.2 (Mw) и дълбочина на
огнището 14 км.
W

S3.

Източник Истанбул

Разпределението на епицентрите, характеризиращи източника Истанбул маркира огъванeто
на структурните линии, принадлежащи на Северно Анадолската разломна система. Максималният
отбелязан матнитуд в тази зона е от 6.2 (Mw), при земетресението, случило се на 20.06.1943 година
(410.00' ; 300., дълбочина 35 км.). В инструменталния период, максималният наблюдаван магнитуд е
6.7 (Mw), на дата 06.08.1983 година (410.10' ; 300., дълбочина 33 км.). Наблюдаваният

континентален максимум е бил от 7.6 (Mw) на дата 17.08.1999 година (410.01' ; 290.97' , дълбочина
17 км). Разломите в източник Истанбул са добре очертани, с активни сегменти от стотици
километри. Максималният възможен магнитуд надвишава максималния наблюдаван до този
момент. Сеизмичният източник Истанбул се характеризира с разпределението на епицентрите на
874 земетресения в кората, случили се в периода 984 – 2010 година, с Mw≥ 2.
S4.

Северно-Анадолски сеизмичен източник

В този случай, говорим за система от разломи, намираща се на север от Северно-Анадолския
разлом, който има интензивна тектонска дейност в интервала 1954 – 2010 година, с над 265
земетресения (Mw ≥2). Разпределението на епицентрите маркира връзката на земетресенията със
съществуващите структурни линии в зоната, с максимално наблюдаван магнитуд от 6.1(Mw) (при
земетресението от 19.08.1954 г.). Прилагайки метода на нарастване на максимално наблюдавания
магнитуд, очакваната стойност на възможния максимален магнитуд е изчислена на M(w).max= 6.3 с
възможна грешка от ± 0.1.
S5.

Грузия

Сеизмичният източник Грузия се характеризира с епицентрално разпределение на 356
земетресения в кората в периода 1958 – 2010 г, с Mw≥ 2 и 22 земетресения в кората (дълбочина помалка от 35 км., според V. Starostenko et al., 2004), с Mw≥4 случили се в периода 1958 – 2010 година.
Разпределението на епицентрите бележи връзката на земетресенията със структурните линии,
съществуващи в зоната на Грузия, характеризиращи се с максимален наблюдаван магнитуд от 5.8
M(w) (16.07.1963 година).
S6.

Новоросийск

Сеизмичният източник Новоросийск се характеризира с 26 корови земетресения с Mw≥ 4,
случили се в периода 1966 – 2010 година. Епицентралното разпределение бележи връзката на
земетресенията със съществуващите структурни линии в зоната на Новоросийск, характеризиращи се
с максимален наблюдаван магнитуд от 5.7(Mw) (3.09.1978 година).
S7.

Източник Крим

Сеизмичният източник Крим се характеризира с 36 земетресения в кората с Mw≥2, случили се
в периода 1927 – 2010 година и 14 земетресения с Mw≥4. Разпределението на епицентрите бележи
връзката на земетресенията със съществуващите тектонски линии, характеризиращи се с максимален
наблюдаван магнитуд от 6.5 (Mw) (11.09.1927 година).
S8.

Източник Западно Черно Море

Геометрията на сеизмичния източник на разлома на Западно Черно Море (разлома WBS, Okay
et al., 1996), се характеризира с епицентрално разпределение на 8 земетресения в кората, случили се в
периода 1970 – 2010 година. Максималният наблюдаван магнитуд по разлома на Западно Черно Море
е бил от Mw=4.9 (07.05.2008 година).
S9.

Централна зона на Черно Море

В сеизмичната зона наречена Срединно Черноморски хребет (Okay et al., 1996), в периода
1970 – 2012 година, са се случили 11 земетресения в кората, намиращи се по дължината на
възвишението. Сеизмичната дейност се характеризира с максимален наблюдаван магнитуд от 5.3
(Mw) (10.12.2007 година).

I.3.1.3 Сеизмологична мрежа
Националният Институт за Физика на Земята (NIEP) управлява сеизмичната мрежа в реално
време, с цел проследяването на сеизмичната активност на територията на Румъния, дължаща се
главно на земетресенията със средна дълбочина, случващи се в зоната на Вранча (60 – 200 км.).
Започвайки от 2002 година, модернизирането на сеизмичната мрежа на NIEP бе направена чрез
инсталирането на нови сеизмични станции, с предаване на данните в реално време. Тази мрежа се
състои от дигитални сеизмични станции, оборудвани със сензори за ускорение (EpiSensor) и сензори
за скорост (широко лентови: STS2, CMG3ESP, KS2000, CMG40-T; или с къс период: MP, SH-1, S13,

Mark Product). Дигиталната сеизмична мрежа, представена на Фигура I.37, е съставена от 86
сеизмични станции (с три компонентен запис) и на две мрежи тип “array”: Bucovina - BURAR (с 12
елемента) и Plostina-PLOR (7 елемента). Всички данни, регистрирани от тази мрежа се предават в
реално време в седалището на NIEP, където се обработват автоматично, анализират се и се
разпространяват. Дистанционно достъпните сеизмични станции са оборудвани с три-компонентни
сеизмометри за слаби движения и три-компонентни акселерометри за силни движения. В
сътрудничество с Института по Геофизика и Сеизмология на Република Молдова, на територията на
Молдова са инсталирани сеизмичните станции в Леова (LEOM), Джиурджещи (GIUM), Милещи
Мичи (MILM), Кишинев (KIS) и Сорока (SORM). Сеизмичните записи от тези станции се получават
в реално време от Националния Център за Данни на NIEP (CND) използвайки връзка “seedlink”.
Програмните пакети Seedlink и AntelopeTM се използват за събирането и обмяната на данни в реално
време. Начинът на събиране на данни в реално време на програмата Antelope осигурява
автоматичното засичане на събитието, прочитането на времената за пристигането на сеизмичната
вълна, локализиране и определяне магнитуда на земетресението. За подобряването на автоматичните
решения, Antelope съдържа специално предназначен модул за ръчна допълнителна обработка
(например свързване на събитието, изчисляване на магнитуда, включване в базата данни,
изпращането на сеизмични бюлетини, изчисляване на ускорението и максималната скорост на
земната повърхност), за създаването на карти на сътресяемостта (Shake Map) и комуникация с
международните центрове за данни. Сеизмичната мрежа в Румъния е свързана с организациите IRIS
и ORFEUS, както и други държави от Европа, посредством интернет връзки, участвайки в
регионалната и международна обмяна на данни (реално-временно предоставяне на вълнови записи и
параметри за локализиране) посредством 6 широколентови станции и мрежата BURAR. Паралелно с
Централното седалище на NIEP в Букурещ системата SeisComP3 работи и в Сеизмичната
Обсерватория в Ефорие Норд, работи, като допълнителни системи за събиране на данни и back-up
система, контрол на качеството, обмяната на данни в реално време и след обработка, проследяване
състоянието на мрежата и т.н., така както може да се види на схемата от Фигура I.38.

Фигура I.37.a Националният

център за данни в NIEP

Допълнителен сеизмичен мониторинг в Румъния се осъществява от Националната Сеизмична
Мрежа за Силни Земетресения предназначена за сградите в рамките на URBAN-INCERC
(Националният Институт за Проучване на Конструкциите, Градско Планиране и Трайно
Пространствено Планиране). Специално проектирана и развита за приложение в строителното
инженерство, тази мрежа (Фигура I.38) съдържа, също така, инструменти инсталирани в отворени
пространства, които предоставят ценни записи на силните земетресения, случили се във Вранча.

През 2003 година, в рамките на национален проект CEEX, NIEP и INCERC създават съвместна
база данни на силните земетресения със съществуващите записи за 4 важни земетресения (4 март
1977 г., Mw=7.2; 30 август 1986 г.; Mw=7.1; събитията от 30 и 31 май 1990 г., с Mw=6.9 и
съответно 6.4). В настоящия момент не съществува автоматизирана обмяна на данни между NIEP
и INCERC: двете институции актуализират базите си данни със записи на скорошни важни
земетресения, в рамките на нормалната си дейност или в рамките на проектите които изпълняват.
Важен брой сеизмични инструменти са инсталирани в Румъния в близост до язовири, до
водноелектрически и ядрени централи. Техните записи се използват за проучванията с местна
важност, за инженерни приложни цели. При липсата на протокол или на законова рамка на
национално ниво, повечето от тези записи не са достъпни и не се съхраняват в Националния
Център за Данни. Вследствие на това, съществува серия от ценни информации, които са
недостъпни за научната сеизмологична и/или инженерна общности. Този факт представлява една
постоянна пречка пред проучванията за оценка на локалните ефекти, вследствие на
земетресенията и дейностите по микро-районирането.

Фигура I.37. NIEP: сеизмологична мрежа в реално време.

Фигура I.38. Потокът на данни в рамките на Националния Център за Данни в Румъния (пример по Neagoe et al., 2011).

I.3.2 СЕИЗМИЧЕН ХАЗАРТ
Сеизмичният хазарт на една площадка се характеризира чрез големината на сеизмичния
момент, оценен за определен интервал от време. Понастоящем, широко се използват два основни
подхода за Оценка на Сеизмичния Хазарт (SHA): Вероятностен (PSHA) и Детерминистичен
(DSHA), (Reiter, 1990). Едно кратко описание на класическата методология за оценка на сеизмичния
хазарт, е представено в Таблица І.6, по Panza et al, 2008:
Таблица I.6. Класическа методология за определяне на сеизмичния хазарт

Стъпка 1:

Стъпка 2:

Стъпка 3:

Стъпка 4:

PSHA
DSHA
Сеизмични източници: Определяне на активните / възможни разломи, геометрията на
сеизмогенните зони и на преобладаващият фокален механизъм;
Степен на повторяемост – може да бъде
Земетръсен сценарии – Избиране на
представена от линейна връзка само ако
контролно земетресение: фиксиран магнитуд
размера на зоната на проучване са по-големи
и разстояние до площадката.
от линейните размери на източника.
Сеизмичното движение на площадката е оценено от законите за затихване (зависимостта на
параметрите от движението на земната повърхност от свободни променливи като магнитуд,
разстояние и измервателна грешка, като те са източника на систематичните грешки от SHA)

Оценката на сеизмичния хазарт от гледна
точка на вероятността за превишаването на
дадени стойност, характеризиращи
движението на земната повърхност

Оценката на сеизмичния хазарт от гледна точка
на фиксирана стойност, характеризираща
движението на земната повърхност,
обикновено І или PGA, в зависимост от
информациите които са на разположение за
целевата площадка.

Кратко представяне на необходимите стъпки за нео-детерминистичната оценка на сеизмичния
хазарт (NDSHA, Panza et al, 2008) е дадено по-долу (Таблица I.7).
Таблица I.7. Нео-детерминистична оценка на сеизмичния хазарт
Стъпка 1:

Сеизмични източници: Определяне на сеизмогенните зони и на възможните разломи, епицентрите;
фокалната геометрия и механизъм (идентично със Стъпка 1 от PSHA и DSHA);

Стъпка 2:

Избирането на повече възможни / очаквани сценарии на земетресения за площадката – фиксирани
магнитуди, разстояния и специфични свойства на сеизмичния източник.

Стъпка 3:
Стъпка 4:

Синтетична симулация на движението на земната повърхност (Не са необходими закони за
затихване!).
Оценка на сеизмичния хазарт: PGA или други параметри за движението на земната повърхност
(скорост и т.н.).

Класическият вероятностен подход се основава на физични хипотези и усреднени емпирични
модели (например връзката между повторяемостта и затихването). Недостатък на този подход е, че не
взема напълно предвид някои критични локални аспекти, като процесите на разкъсване на разломите,
специфичната геология на зоната и сеизмични ефекти на площадката. Някои от най-скорошните
вероятностни оценки на сеизмичния хазарт (PSHA) за Румъния (Ardeleanu et al., 2005; Leydecker et
al., 2008) имат различен емпиричен подход: не използват закони за затихване, а дискретни
коефициенти (в пространството), отчитащи специфичното затихване на енергията на събитията от
междинно-фокусните земетресения от Вранча (Фигура І.39). Картите, предоставени за новият
строителен код представят макросеизмичните интензивности, които за Букурещ могат да бъдат

определени на около VІІІ (МШК), с период на повторяемост от 475 години и на около VІІ (МШК) за
период на повторяемост 95 години.

Фигура I.39. Карта на сеизмичния хазарт във вид на макросеизмична интензивност МШК за период на повторяемост 475
години, взета от Ardeleanu et al., 2005.

За NDSHA, Стъпка 1 е идентична с тази при останалите анализи. При Стъпка 2, за всеки
сеизмичен източник е избран сценарий за представителното земетресение, съобразявайки се с
механизма на преобладаващите разломи за съответната зона, като максималният магнитуд е на
максималното описано или вероятно земетресение за съответната зона. При Стъпка 3 от NDSHA, въз
основата на наличните информации за характеристиките на литосферата е необходимо да бъдат
определени структурните полигони и да се асоциира конкретен слоест модел със всеки полигон.
Различните слоеве са описани с тяхната дебелина, плътността на материала, фазовите скорости на
движение на сеизмичните вълни Vs и Vp, и тяхното фазово затихване. Структурата от Вранча и
структурите от Румъния, използвани като регионални модели, са публикувани първо от Radulian et
al. (2000).
Важни промени на няколко от тези структури са направени чрез резултатите от
експериментите от сеизмичното пречупване Vrancea’99 и Vrancea 2001 (Hauser et al., 2001 и 2006).
При Стъпка 4 от времевите серии на базата на изчислените скорости или премествания в точките на
мрежата която покрива града и прилежащите зони, е избрана само тази с максимален магнитуд, за да
бъде изобразена на картата и да се изчислят произтичащите от нея величини (скорости, ускорения).
Така сеизмичният хазарт е изразен във вид на преместване, скорост и ускорение (акселерограми).
От тях се изваждат и използват пространственото представяне на максималните изчислени
стойности (PGD, PGV и PGA) за всяка точка от мрежата. Разширяването на обхвата на честотата на
синтетичните акселерограми е направено чрез използването на нормализиран спектър на отговор,

препоръчан от ЕС8, за да се получи стойността на ускорението за проектиране (design ground
acceleration, DGA). На Фигура I.40 е представен един от резултатите на неодетерминистичния анализ
(NDSHA), приложен за сеизмичните източници в кората, в рамките на проекта СЕІ „Унифицирана
книга на сеизмичния хазарт на територията на Румъния, България, Сърбия и Македония” (2010).
Конверсията в макросеизмични интензитети на изчислените ускорения е направено в съответствие с
Медведев (1977) и е представена в Таблица І.8. Уточняваме, че скалата МШК-76 и асоциираните
средни на максималните стойности на движението на земната кора от Таблицата по-долу са
еквивалентни на Европейската скала на интензитетите EMS-1992, както е представена от Lliboutry,
2000.
Таблица I.8. Стойностите на макросеизмичните интензивности, свързани с параметрите на движение на земната
повърхност
Интензитет
по МШК
V
VI
VII
VIII
IX
X

PGA
[g]
0.025
0.05
0.1
0.2
0.4
0.8

PGV
[cm/s]
2
4
8
16
32
64

PGD
[cm]
1
2
4
8
16
32

Интензитет
EMS
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Ускорение
[g]
0.012-0.025
0.025-0.05
0.05-0.1
0.1-0.2
0.2-0.4
0.4-0.8
0.8-1.6
>1.6

Фигура I.40. Нео-детерминистичен анализ (NDSHA), приложен в случая на плитките земетресения: карта на максималните
получени (резултантни) ускорения; забелязва се максималният очакван интензитет Imax=VIII+ (синьо); VIII (индиго); VII
(червено); VI (наситено жълто).

I.3.2.1 Сеизмични кодове и регламентации в областта на гражданското строителство от
гледна точка на земетръсния риск
В Румъния съществуват норми за антисеизмично проектиране на гражданските конструкции,
индустриалните, земеделските и животинските сгради, които се прилагат още от 1942 година. В
момента, проектните изисквания, свързани с издръжливостта на земетресения са регламентирани
посредством следните документи:




Новият Кодекс № P-100-1/2013 хармонизиран с Eurocode8 (EC8);
Закон № 10/1995 във връзка с качеството на сградите, заедно с допълнителните
регламентации, одобрени с Правителствена Наредба № 766/1997, с последващите
промени и допълнения.
Проблемът, свързан с проектирането на конструкции, издръжливи на земетресения се появява главно
след земетресението от 1940 година, което води до издаването на първата регламентация от страна на
Министерство на благоустройството във връзка със земетръсно издръжливото проектиране (1942 г.).

Фигура I.41. Нео-детерминистичен анализ (NDSHA) –проектни ускорения, изчислени за земетръсен сценарий от Вранча
1940 г.

Фигура I.42. Очаквани максимални макросеизмични интензивности, в съответствие с Mărmureanu et al., 2009.

След 1950 година, проверяването спрямо страничните сили става систематично, но едва
през 1963 година е одобрен кодексът за сеизмично проектиране. Новите издания на кодекса за
сеизмично проектиране са одобрени през 1970, 1978, 1981, 1991, 1992, 2004, 2006, 2013 година.
Новите кодекси за сеизмично проектиране след P100/1991, които са ревизирани, въвеждат
задължението за оценка, и в случай на необходимост, ремонта на съществуващите сгради в

съответствие с комплект от критерии, използвайки и обществено финансиране. Тази политика
води до сериозни технически, социални, юридически и финансови изисквания, чиито
последствия показват трудността на този подход.

Фигура I.43. Сеизмично райониране на територията на Румъния, в стойности на проектно земно ускорение за среден
период на повторяемост от 225 години, в съответствие с P100-1/2013.

I.3.3. СЕИЗМИЧЕН РИСК
I.3.3.1 Общи методи за намаляване на сеизмичния риск
Ефективното минимизиране на риска, предизвикан от земетресения налага, като база,
количествено измерване на сеизмичния хазарт. Веднъж разбрано това, могат да бъдат взети
информирани политически решения във връзка със строителните кодекси и прилагането им, както и
във връзка с консолидирането на уязвимите сгради. Независимо от типа извършван анализ,
сеизмичния хазарт не може да бъде намален. Също така, местните сеизмични ефекти, ако са
идентифицирани, повишават регулярно стойностите на очакваните параметри на движение на
земната повърхност, които са резултат от анализа на регионалния сеизмичен хазарт. Количествената
оценка на тези ефекти, представени на картата на микро-районирането, е важен инструмент за антисеизмичното проектиране. В този случай, намаляването на сеизмичния риск ще се състои само в
намаляване на уязвимостта на конструкциите от оценяваната целева зона / град. Съвременен подход
за намаляване на сеизмичния риск е ранното известяване за земетресение. Системите за известяване
при земетресение се основават на факта, че въпреки че сеизмичните вълни се движат с голяма
скорост, информацията, че се е случило земетресение може да бъде изпратена от епицентралната
зона, и може да бъде издадено предупреждение за земетресението значително преди пристигането на
разрушителните сеизмични вълни на едно отдалечено място. Времето на известяване, което могат да
осигурят тези системи за силни земетресения, в подходящи условия, може да бъде до няколко
десетки секунди.

I.3.4 ПРОУЧВАНИЯ НА УЯЗВИМОСТТА
През последните две години, сред основните цели на Института за Физика на Земята
(Румъния) е да използва сеизмологичната мрежа в реално време с цел получаването на оценки за
риска от загуби и, също така, за да предостави точна картина на начина по който едно голямо

земетресение би повлияло на настоящото общество. Ето защо, са разработени сериозен брой проекти,
в сътрудничество с института Norsar (Норвегия) и Техническия Университет за Гражданско
Инженерство Букурещ (Румъния):



Проучвания на сеизмичния риск и оценка на загубите за Букурещ, в рамките на проекта „Начално
Сеизмично Известяване за Европа (SAFER)” (2006 – 2009);
Изпълнение в близко до реално време на системата за оценка на щетите за румънско –
българската гранична зона, в рамките на проекта „Дунавската трансгранична система за
известяване при земетресения (DACEA)” (2010 – 2013).

I.3.4.1 Описание на SELENA
SELENA е изчислителна програма, основаваща се на методологията HAZUS, която е
създадена като инструмент за оценка на мулти – хазартния риск за US (FEMA, 2004), адаптирайки го
европейските условия и добавяйки нови методи (MADRS, I-DCM), заменяйки зависимостите ESRI
ArcGIS, с обработка Matlab или с други техники за обработка. Също така, SELENA е софтуер с
отворен код, който е лесен за адаптиране. Този софтуер предоставя три типа анализ: вероятностен,
детерминистичен и в реално време. За анализа в реално време, потребителят трябва да предостави
данните представени на Фигура І.44, за да получи търсения резултат.

Фигура I.44. Входни и изходни параметри на софтуера SELENA, за анализ в реално време.

SELENA изчислява вероятността за щети за всяка от четирите степени на увреждане (лека,
средна, широка и пълна) за типовете дадени сгради. Тази вероятност се използва след това за
обработка на данните, за да се изразят резултатите в съответните мерни единици за повредената
зона (квадратни метри) или брой увредени сгради. Накрая, използвайки опростен икономически
модел, щетите могат да бъдат превърнати във валутата на съответната страна. Използвайки
допълнително данни за плътността на населението, могат да се изчислят и броят на пострадалите
или човешките жертви. (по Molina et al., 2010).

I.3.4.2 Карти на сътресяемостта„ShakeMap”
Една карта на сътресяемостта е представяне на сеизмичното движение, генерирано от
едно земетресение. Информациите които представя са различни от магнитуда на земетресението и
от епицентъра, които се уточняват веднага след земетресението, тъй като картата на
сътресяемостта се фокусира основно на регистрираните движенията на земната повърхност,
вследствие на земетресение, вместо на параметрите, описващи източника на земетресението. Така,
докато земетресението има един магнитуд и един епицентър, то генерира различни движения на
земната повърхност на различните площадки в даден регион в зависимост от разстоянието до
епицентъра, от местните геоложки и почвени условия и от разнообразието на разпространението
на сеизмичните вълни, вследствие не хомогенността на структурите в земната кора. Важна част от
стратегията за бързо създаване на карти за бързо реагиране, показващи земните движения е да се
определи най-добрият формат за правилното представяне на картите, имайки се предвид

разнообразната публика, включваща хора на науката, бизнесмени, служители на инспекторатите за
спешни ситуации, масмедиите, и широката публика. В усилията да се опрости научната
информация и да се увеличи до максимум информационният поток към обществеността, са
създадени средства не само за генериране на ускорението и на максималната скорост на земната
повърхност по време на земетресението, но и инструментално получена карта на макросизмичната
интензивностMMI (модифицирана скала на Меркалий). Тази карта прави по-лесно за разбиране
записаното движение на земната повърхност и го свързва с очакваните усещания и щети на
различните места. http://atlas.infp.ro/~shake/shakemap/about.html.
За случващите се в Румъния земетресения и тези в непосредствена близост, NIEP създава
карти на сътресяемостта, в мерни единици на инструментална интензивност, ускорение и скорости
на земната повърхност http://atlas.infp.ro/~shake/shakemap/index.html.

I.3.4.3 Системата за ранно известяване (EWS)
Един от най-засегнатите от земетресения градове в Европа е Букурещ. Намирайки се на
разстояние от 140 – 170 километра от епицентралната зона Вранча, Букурещ се е сблъсквал с
много щети дължащи се на земетресенията с междинно-фокусна дълбочина и с висока енергия,
случващи се във Вранча. Събитието от 4 март 1977 година (Mw=7.2) доведе до срутването на 36
сгради с 8 – 12 етажа, като над 150 стари сгради пострадаха тежко. NIEP създаде комплект от
специални приложения и метод за бързо определяне на магнитуда, 4-5 секунди след засичането
на Р-вълната в епицентъра (A. Mărmureanu et al., 2011). Те са тествани за всички записани
данни. Използвайки само първите 4 секунди от записа на Р-вълните от епицентъра EWS може да
определи местоположението и магнитуда на земетресението, като точното решение се получава
обикновено 10 – 15 секунди след случването на събитието. Възможността за бързо определяне на
магнитуда на земетресението, заедно със стабилния софтуер работещ в реално време, като части
от системата за ранно известяване, позволява издаването на предупреждение за земетресение за
Букурещ, в реално време, за максимум 5 секунди след засичането на събитието в епицентъра.
Този факт осигурява интервал от 20 – 27 секунди за да бъдат задействани автоматично
превантивните дейности от страна на предупредените индустриални обекти.

I.4 ТУРЦИЯ
I.4.1 СЕИЗМИЧНОСТ
Турция е смятана за една от най-сеизмично активните страни в света, намирайки се на
границата на три тектонски плочи: Африканската, Арабката и Евроазиатската плоча. Сеизмичността
в зоната на Мраморно море се дължи на тектонските движения, генерирани по протежението на две
възможни продължения на запад на Северно Анадолската разломна зона (NAFZ) след долината
Mudumu, където е открито влиянието на Егейския екстензионен тектонски режим (Barka et al., 1988).
В тази точка, се виждат два сектора: 1) северен сектор, наречен lzmit-Sapanca разлом който се
простира от езерото Sapanca, през северната част на Полуостров Армутлу, към вътрешността на
Мраморно море, 2) южен сектор, наречен Iznik-Mekece разлом, който тръгва от Geyve през Mekece
и минава южно от езерото Изник до залива Gemlik. Навлиза в Мраморно Море, появявайки се до
Залива Бандирма и преминавайки през Полуостров Kapıdağ, продължава през полуостров Бига и
след това навлиза в Егейско Море. Броят на земетресенията, случили се в този регион през
историческия период е около 600. Тридесет и осем от тях се смятат за относително силни, с
магнитуд Ms > 7.0 (Ambraseys et al., 1991). За инструменталния период (след 1900 година),
сеизмичната активност в региона на Мраморно Море представя активност от тип рой.
Между 1939 и 1967 година, разлома има забележителна активност, генерирайки шест големи
земетресения, мигриращи на запад, които предизвикват разкъсване от 900 км., наблюдавано на

повърхността по дължината на разлома, от Erzincan към западния край на долината Mudurnu, като
земетресенията случили се 1939 година в региона Erzincan (M = 7.9), 1942 година в зоната ErbaaNiksar (M = 7.3), 1943 година в региона Tosya-llgaz (M = 7.3), 1944 година в Bolu-Gerede (M = 7.3),
1957 година в Abant (M = 7.1), 1967 година Долината Mudurnu (M = 7.1). Последното разрушително
земетресение се случва в зоната на Северно-Анадоския разлом през 1999 година в Izmit (Mw = 7.4).
На 17 август 1999, се случва и земетресение в региона на Мраморно море, западна Турция, с
магнитуд Mw = 7.4, координати 40°70’N, 29°98’E и дълбочина 17 км.

Фигура I.45. Сеизмичната активност в Турция и прилежащите зони (1900-2010; M>6.0).

I.4.1.1 Сеизмологична мрежа
Две институции работят в момента със сеизмичните станции на национално ниво:
Обсерваторията Кандили и Институтът за наблюдение на Земетресенията (KOERI), и
Председателството на Премиера на Република Турция за Управление на Бедствията и Извънредните
Ситуации (AFAD). Институтът по науки за Земята (TUBITAK) с Центъра за проучвания Marmara,
създава инструменталната инфраструктура и необходимата технология за опериране на мрежите.
KOERI инсталира станции във всяка една част на Турция и развива Туската сеизмологична
мрежа, имайки като постоянна цел подобряването на способностите за локализиране и оценка на
магнитуда на всички земетресения с магнитуд M>2.5, в рамките на точността и международно
приетите стандартни интервали на грешка, Съществуват 192 станции работещи в реално време,
изпращащи данни по сателитен път или чрез интернет (Фигура I.47). В институтът се използват 3
различни типа програми за обработка на данните: Earthworm-Seiscomp-3 и собствената система
zSacWin. Те съдържат модули за събиране на данни. Данните от широколентовите приемници се
предават чрез сателит. Пет дънни станции, напълно оборудвани 3 компонентни широколентови
приемници (360 сек.), три-компонентни акселерометри, контрол на разликата на налягането,
хидрофон, термометър, подводно осветяване, дебитометър, камера / осветление в реално време) са
инсталирани също в Мраморно Море, с помощта на Türk Telekom.

Фигура I.46. Сеизмичната активност в Турция и прилежащите зони (1900-2010; M>2.5).

KOERI поема инициативата за създаването на Център за Известяване при Цунами, който се
очаква да работи и като регионален център под егидата на UNESCO IOC – ICG/NEAMTWS.
Регионалният Център за Известяване при Цунами (NTWC-TR) покрива източната част на
Средиземно Море, Егейско, Мраморно и Черно Море, като KOERI е готова да работи и като
междинен център за издаването на предупреждения за цунами.

Фигура I.47. Разпределение на сеизмичните станции на KOERI-NEMC (129 широко лентови сеизмоприемника; 63
акселерометъра).

I.4.2 СЕИЗМИЧЕН ХАЗАРТ
Турция е една от най-уязвимите държави в света от гледна точка на природните
бедствия, вследствие на това че се намира в сеизмично активни зони (Фигура I.50). Оценено е,
че 81% от населението на Турция е изложено на риск, дължащ се на най-малко два типа хазарт,
като земетресения, наводнения или свлачища. Също така, тези зони генерират и 83% от БВП за
страната. Земетресенията имат най-голямо влияние върху живота на хората и предизвикват
значителни материални загуби, тъй като територията на страната се разполага на 1400
километра по протежението на Северно Анадолския Разлом, който се движи със скорост 24
милиметра годишно.

Фигура I.48. Схема на системата за събиране / обработка на данните на KOERI.

Фигура I.49. Местоположението на измервателните станции на морското ниво, за известяване при цунами.

Между 1992 и 2004 година, в Турция са се случили 130 земетресения с магнитуд по скалата на
Рихтер от 5.0 и по-висока степен. Общо, вследствие на тези земетресения са регистрирани над 80 000
жертви и са сериозно повредени около 450 000 сгради. Най-скорошното разрушително земетресение
се случи през 1999 година в региона на Мраморно Море, което доведе до загубата на 17 000 човешки
живота, остави без подслон 200 000 човека и имаше като резултат материални загуби от 2.2 милиарда
щ.д..

Фигура I.50. Актуална карта на активните разломи на Турция (2012, MTA).

За оценката на сеизмичния хазарт, карти на вероятностния сеизмичен хазарт са създадени от
KOERI за Министерство на Транспорта, във връзка със създаването на кодекса за антисеизмично
проектиране за строителството на железни пътища, пристанища и летища („Kıyı ve Liman Yapıları,
Demiryolları, Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yönetmeliği-Ek A” , обнародван в
Държавен Вестник на Република Турция, от дата 18 август 2007 година под номер 26617). Тези карти
на хазарта предоставят параметрите за движението на земната повърхност, които са свързани със
средни параметри на повторяемост от 72, 475 и 2475 години (или с вероятности за превишаване от
50%, 10% и 2% на 50 година) (Фигура I.51, Фигура I.52).

Фигура I.51. Максимално ускорение на терена (PGA) с 50% вероятност за превишаване за 50 години.
.

Фигура I.52. Спектрално ускорение, зависещо от типа площадка при Т=0.2 сек. с вероятност за превишаване 50% за 50
години

I.4.2.1 Сеизмични кодове
По настоящем, Турция разполага с повече карти за сеизмично райониране (Фигура I.53).
Наскоро е създаден модел на сеизмично райониране на Турция в рамките на проект възложен на
Министерство на Транспорта, с цел да бъде изработен правилник за антисеизмично проектиране за
строителството на железни пътища, пристанища и летища (DLH, 2007) (Фигура I.54). За да се отчете
пространствено средната дифузна сеизмичност около някои разломи са използвани зони, с ширина от
няколко километра, дори ако асоциираните разломи са добре изявени на повърхността.

Фигура I.53. Модел на сеизмично райониране, предложен от Onur (1997).

I.4.3 СЕИЗМИЧЕН РИСК
Сеизмичния риск може да бъде изчислен като съвкупност от сеизмичния хазарт,
физическите и социалните елементи, изложени на риск и уязвимостта и крехкостта на тези
елементи. Населението, структурите, комуналните услуги, системите и социално-икономическите
дейности представляват „Рисковите елементи” на градските зони. Картите на вероятностния
сеизмичен хазарт, създадени от KOERI могат да бъдат използвани за оценка на риска, тъй като
интерес представлява намаляването на риска за кратък период от време и типичните трудности при
използването на данните за излагане и уязвимост за големите периоди на повторяемост.
I.4.3.1 Локални ефекти
След земетресение е необходимо пренасянето на параметрите на движението, изчислени на ниво
базисна скала, на повърхността посредством картите за класифициране на почвата и параметрите
Vs30. Ефектът на местните условия е важен за разпределението на параметрите PGA-PGV и
интензивностите. За Турция е за предпочитане да се използва картата QTM (Фигура I.55),
създадена от Главна дирекция Минерални Изследвания и Експлоатация (МТА) и топографска карта
на наклоните Vs30 за Евро – Средиземноморския регион, създадена от Wald and Allen (2007)
(Фигура I.56). Картата QTM на Турция е получена чрез класификация на геоложки карти в мащаб 1
: 100 000 на МТА в стойности QTM след дигитализиране.
На картата QTM, скоростта на вълните на срязване за клас Q - Кватарнера (утаечен) е
представен от Vs - 333 м/сек., скоростта на вълните на срязване за клас Т-Терциар (меки скали) е
представена от Vs - 406 м/сек., а скоростта на вълните на срязване за клас М – Мезозой (твърди
скали) е представена от Vs - 589 м/ сек.

Фигура I.54. Модел на сеизмично райониране на Турция (в контекста DLH, 2007- Demircioğlu, 2010).

I.55. Регионална карта QTM на Турция (MTA).

Фигура I.56. Карта на топографския наклон, основаващ се на Vs30, създадена за регионите от Южна Европа и
Средиземноморието (Wald и Allen, 2007).

I.4.4 ПРОУЧВАНИЯ НА УЯЗВИМОСТТА
I.4.4.1 Уязвимост на сградите
Уязвимостта на сградите е определена като степен на загубите на един елемент, изложен на
риск, или на един комплект от елементи, които произтичат от случването на определена опасност.
Функциите на уязвимостта (или кривите на уязвимост) на един елемент, изложен на риск,
представляват вероятносттареакцията му на земетресението да превиши различните му зададени
гранични стойности, основаващи се на физически и социално-икономически съображения. За една
определена група сгради, изложени на земетресение, функциите на уязвимост са свързани с
вероятността от превишаването на повече нива на увреждане при определена стойност на движение
на земната повърхност. За физическата уязвимост на сградния фонд на Турция, се позоваваме на
докторската работа на Demircioğlu (2010). В това проучване, тя използва данни, основаващи се на

емпиричните връзки на уязвимост калибрирани по макросеизмичната скала EMS-98 чрез
използването на теорията на размитите множества (Giovinazzi и Lagomarsino, 2005). Demircioğlu
(2010) е използвала синтетично актуализираните резултати на базата данни за инвентара на на
сгради компилирани от GRM Inc. от данните, получени от Статистическият Институт на Турция
(TurkStat), Отделът за Жилища и Градско Развитие, Отделът за Мениджмънт на Сеизмичния Риск и
Градско Развитие. Общият брой сгради по отношение на основните типове конструкции, брой
етажи и дата на построяване за цялата страна е показан в Таблица І.9.
Таблица I.9. Разпределение на основния тип сгради.

Брой етажи
Дата на построяването
Стоманобето
Малка
3,837,576
6,647,014
Преди – 1979 г.
3,167,482
нни
височина
Зидария
2,977,263
Средна
763,143
След – 1979 г.
4,345,890
Лицата, мигриращи отвисочина
селските зони, водят до увеличена нужда от сграден фонд и
инфраструктурни съоръжения. Към 2006 година, са съществували около 1 200 000 сгради в Истанбул.
Земетресението от 17 август 1999 година, Mw=7.4, от Kocaeli, убива около 18000 човека, разрушава
17000 сгради, предизвиквайки загуби от 25 милиарда щ. д. Около 1000 човека са убити в Истанбул,
като пораженията по сградите бе доста сериозни, въпреки че епицентъра на земетресението от 1999
година от NAFZ е на разстояние по-голямо от 110 км.

Фигура I.57. Разпределение на населението на Турция по данни на Landscan.

Проучването JICA (2002), в сътрудничество с Общината на Метрополитен Истанбул (IMM)
оценява, че силно земетресение с магнитуд Mw = 7.4, в близост до Истанбул би могло да струва
загубата на повече от 50000 живота и би нанесло икономически загуби за повече от 60 – 70
милиарда щ. д. Въпреки, че броят на очакваните ранени, нуждаещи се от хоспитализиране ще е от
около 150 000, 30% от болниците (от общо 635) се намират в рискови зони, в югозападната част на
града.
I.4.4.2 Образование
В Турция е широко прието, че всички типове бедствия, и по-специално земетресенията, са
резултат от природните и социални условия. Основната нужда за възприемане на концепция за
сигурност в случай на бедствие във всички форми на ежедневния живот е очевидно условие за
постигането на целта за намаляване на бедствията.
Образователните програми, проучванията и образователните политики в Турция и
програмите за подготовка в случай на бедствие преоцениха и препроектираха влиянието на

земетресенията от 1999 година от Marmara Истанбул и Gölcük в северозападната част на Турция.
Отдели се много повече внимание и се предостави много повече подкрепа за усилията, засягащи
учениците и младежите, с цел да бъде осъзната заплахата от земетресения и необходимостта и
възможностите да бъдат по-подготвени преди да се случи такова събитие.
Образователното звено за Подготовка в Случай на Земетресение (DPEU) от Университета
Bogazici, Обсерваторията Kandilli и Института за Проучване на Земетресенията (KOERI) са
създадени първоначално, една година след земетресението от Kocaeli през 1999, , като
„Образователен Проект за Подготовка в Случай на Земетресение” (DPEP), една петгодишна
програма, финансирана от Бюрото на Американската агенция за Международно Развитие за
Чуждестранна Помощ в Случай на Бедствие (USAID-OFDA). Проектът генерира образователни
представяния, учебници, CD-та, информационни брошури, включително учебници за подготовка в
случай на бедствие в училищата и болниците, както и публикации за подготовката в случай на
бедствие на хората с увреждания и съхраняването на музейните експонати в случай на бедствие.
I.4.4.3 Система за бързо реагиране и карти на сътресяемостта
Истанбул се характеризира със значителен сеизмичен хазарт и като следствие от това е
изложен на сеизмичен риск, както се вижда от най-скорошните сценарии за риск от земетресение,
създадени за този регион. Тектонската карта, която показва местоположението на основния разлом в
Мраморно море (Marmara) и разпределението на интензивностите, които ще бъдат предизвикани от
земетресение с магнитуд Mw = 7.5 е представена на Фигура I.58. За да се помогне за намаляването на
загубите, вследствие на разрушително земетресение в Истанбул, е поставена основата на гъста
акселерометрична мрежа, предназначена за записване на силните движения на земята. Сто (100)
акселерометъра са инсталирани в гъстонаселените райони от градската зона на град Истанбул, които
изпащат данните чрез наети телефонни линии с цел генерирането на бърз отговор (Фигура I.59).
Десет (10) станции са инсталирани възможно най-близко до големия разлом Marmara, с изпращане на
данните в реално време, за да може да се направи ранно известяване в случай на земетресение.
Заедно, цялата тази мрежа и нейните функции са наречени Система за Ранно Известяване и Бързо
Реагиране в случай на Земетресение (IERREWS http://www.koeri.boun.edu.tr/depmuh index eng.aspx).
Системата е проектирана и с нея работи Университета Bogazici, с логистичната подкрепа на
областния управител на Истанбул, Щабквартирата на Армията и Метрополитен Общината на
Истанбул. Изграждането на системата е направено от консорциума GeoSig Inc. (www.geosig.com) и
Poyry Energy (бившият Electrowatt-Ekono) (www.poyry.com). Комуникационните пътища са осигурени
от доставчика на услуги AVEA GSM (Erdik et al., 2003).

Фигура I.58. Разпределение на интензивностите, базиращи се на сценарий за земетресение (KOERI, 2002). Картата
представя основния разлом в Мраморно море (Marmara) и региона в Мраморно море.

Системата за бързо реагиране е в съответствие с препоръките на COSMOS (Консорциума на
Организациите за Системи за Наблюдение на Силните Движения) (www.cosmos-eq.org) във връзка с
критериите, определени в Наръчника за Урбанизирана референтна станция за силни движения както
по отношение на локацията, спецификациите на инструментите, така и мястото на поставяне.
Приблизителното разстояние между инструментите е от 2 – 3 км., което отговаря приблизително на 3
дължини на напречна вълна от 1 сек., движеща се хоризонтално през твърда скала и повече от 10
дължини на вълната за меки терени. Инструментите за силни движения са инсталирани, по принцип,
на нивото на земната повърхност, в сгради с малки и средни размери, така, че регистрираното
движение да отговаря на това на земната повърхност от заобикалящата зона. Геологията на
местоположението на станциите, е охарактеризирана с общи параметри. Определени станции имат
данни от сондажи. За препращането на данните от станциите за бързо реагиране към центъра за
обработка на данните и за проследяване на инструментите, се използва стабилна и опростена система
за GSM комуникации (дублирана от наземни комуникационни пътища и микровълнови системи),
предоставена въз основа на споразумение с доставчика на услуги AVEA GSM. Обикновено,
станциите за бързо реагиране са проверявани (за проследяване на параметрите на работа и на
инструментите) регулярно. След случването на едно земетресение, всяка станция ще обработи
данните по трите канала за регистриране, за да създаде спектър на ускорението за специфичните
периоди, максималните ускорения, регистрирани с филтрирани данни по лента от 12 Hz и
максималната скорост ,, като след това ще изпращат тези параметри под формата на SMS съобщения,
на всеки 20 секунди, директно на основният център за данни, посредством GSM комуникационната
система.

Фигура I.59. Местоположение на станциите за бързо реагиране RR (Erdik et al., 2003)

Основният център за обработка на данни работи в рамките на Отдела за Сеизмично
Инженерство на Обсерватория Кандили и Института за Проучване на Земетресенията към
Университета Bogazici (KOERI-BU) (Фигура I.60). Вторичният център се намира в Лабораторията по
Сеизмология, в рамките на същия Институт, който може да замести, в случай на авария основния
център. Картите сътресяемостта, възможните щети и оцененият брой на жертвите, ще бъдат
създадени автоматично в центровете за данни, веднага след земетресението и ще бъдат изпратени на
крайните потребители в интервал от 5 минути. Регистрираните форми на вълната завсяка станция
могат да бъдат свалени чрез GSM и GPRS модеми, веднага след случването на земетресение.

Фигура I.60. Основният център в KOERI

За генерирането на информации с бързо реагиране се използват две технологии, основаващи
се на спектралното отместване и инструменталните интензивности. Тези методологии са включени в
специализирана програма (ELER) подобна на HAZUS. И двете технологии използват базите данни с
инвентара на сградите, кривите на уязвимост и алгоритмите, развити в рамките на Проучванията за
Оценка на Сеизмичния Риск в Истанбул, извършени от Отдела за Сеизмично Инженерство,
Университета Bogazici. За изчисляването на входните параметри на движение на земната повърхност,

спектралните отмествания, изпратени посредством SMS съобщения от сеизмичните станции се
интерполират посредством двумерни сплайни, за да се определят спектралните стойности в центъра
на всяка гео-клетка. Известяването за земетресение от центъра на всяка гео-клетка е изчислено,
използвайки тези спектрални отмествания. Чрез спектрите на реагиране и инструменталните
интензивности се прогнозират повредите по сградите и броят на пострадалите. Изчисленията се
правят за центровете на мрежа то клетки с размер 0.010 х 0.010 която е съставена от гео-клетки с
размери 1120 м. х 830 м. Жилищният фонд (в 24групи) за всяка клетка, заедно със спектралното
отместване и кривите на уязвимост, са включени в софтуера. Потенциалният брой жертви се оценява
на базата на броя разрушени сгради и степента им на повреждане. Пример за карта с повреждане на
сградите, която е резултат от данните за произволно симулирано силно движение, е представен на
(Фигура I.61).

Фигура I.61. Пример за карта с възможни повреди на сградите чрез използването
на случайни данни на симулирано силно движение

В модула Хазарт на ELER, за определен магнитуд на земетресението, може да бъде дадена
информация за епицентъра и, ако е възможно, актуалните записи на станциите отсъбитието,
пространствено разпределената интензивност и параметрите на движение на повърхността PGA,
PGV, Sa, Sd, чрез уравнения за прогнозиране на параметрите на движение на терена и информация
за скоростта на напречните вълни. С помощта на тези данни, в реално време се получават картите на
сътресяемостта (http://www.kandilli.info/) (Фигура I.62) или земетръсни сценарии.

I.4.4.4 Система за ранно известяване (EWS)
За частта, свързана с ранното известяване на IERREWS, са поставени десет станции за силни
движения възможно най-близо до разлома в Мраморно море (Marmara), в режим “on-line” (Фигура
I.63). Постоянното изпращане на данни от тези станции към основния център за данни се прави чрез
сателит (Alcik et al., 2009). Вземайки предвид комплексността на разкъсване на разлома и малките
разстояния до него, е създаден един прост и сигурен алгоритъм за ранно известяване, основаващ се
на превишаване на зададен праг за определен интервал от време на нивото на амплитудата.
Филтрираните ускорения и кумулативната абсолютната скорост (CAV - интегриране по време на
абсолютното ускорение) се сравняват с нивото на предварително зададени прагови нива.

Фигура I.62. Инструменталният интензитет в реално време от ELER.

Фигура I.63. Местоположение на станциите EW (Alcik et al., 2006).

Когато някое ускорение или CAV (на който и да е канал) в дадените станции превиши
определени стойности, избрани като праг, се подава сигнал. Когато имаме 2 или 3 сигнала от
станции за определеният интервал от време, след първият валиден сигнал се активира първата
аларма. Информацията за ранно известяване (състоящи се в три степени на аларма) се изпращат
автоматично към най-близките системи за серво затваряне на свързаните структури, които
автоматично решават за съответстващото действие въз основа на степента на аларма. В зависимост
от местоположението на земетресението (активиране на разкъсването на разлома) и
местоположението на станцията, времето за алармиране може да бъде до 8 сек. (Erdik et al., 2003).

ГЛАВА II
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИТЕ
Земетресенията са най-големите природни бедствия, влияещи на човешката среда. Наистина,
разрушителните земетресения са белязали цялата човешка история, отговорни за 60% от жертвите на
природни бедствия в света. Предпазването от природните бедствия и изграждането на система за
мениджмънт на реакцията при кризи, са общи проблеми за много държави.

II.1 БЪЛГАРИЯ
II.1.1 Сеизмологична мрежа
Съвременната сеизмологична мрежа на България, с трансфер на данни в реално време, е
създадена през 1980 година. Мрежата е модернизирана с инсталиране на дигитални инструменти през
2005 година. В момента, националната мрежа включва 14 постоянни дигитални станции и 2 локални
мрежи (Фигура II.1).

Фигура II.1. Българска сеизмологична мрежа

Всички станции са оборудвани с приемници с широка и много широка лента. Събирането на
данни в реално време става използвайки протоколът RTPD, създаден от компанията REFTEK.
Обработката на данните интерактивно и в реално време става чрез използването на пакета SNDP
(Seismic Network Data Processor). Данните са архивират в двата известни формата: PASSCAL
(Центърът за Данни PASSCAL) и универсално използваният формат за сеизмологични данни
miniSEED.
Софтуерният пакет SNDP работи на два сървъра и включва два модула:

 Модул за обработка в реално време (RTS) – за засичане на сигнала; оценка на параметрите на
сигнала; идентифициране и свързване на фазата; определяне на източника.


Модул за сеизмичен анализ (SNDA) – за интерактивна обработка на данните.

Фигура II.2. Мрежа на три нива, проектирана в Националният Център за Сеизмологични Данни (NSDC), България.

Процесът на засичане на сигнала се прави по традиционен алгоритъм за засичане STA/LTA.
Параметрите за филтриране на детекторите са определени на база на фоновия шум, оценен преди
това от сеизмичните станции.
Националният Институт по Геофизика, Геодезия и География (НИГГГ) притежава две
локални, съставени от 7 станции. В рамките на трансграничният румънско-български проект
”Дунавска трансгранична система за известяване в случай на земетресение” (DACEA), са
инсталирани 8 нови сеизмични станции, в северна България. Освен тях са инсталирани и 8
акселерометъра в основните градове в румънско-българския трансграничен регион.
Данните от всички 28 станции и 8 акселерометъра се предават в реално време в Националния
Сеизмологичен Център за Данни (NSDC) в София, използвайки мрежите VPN и MAN на Българска
Телекомуникационна Компания. Националният Сеизмологичен Център за Данни в рамките на
НИГГГ, София е модернизиран и работи като постоянен център за разпространение на данните за
земетресениятав реално време , към останалите центрове от Европа и околностите.
Основните задачи на Националната Сеизмологична Мрежа от България са:
1)

Да предоставя качествени записи и да осигурява преноса на сеизмологични данни;

2)

Да осигури бързо уведомяване на правителствените власти, медиите и широката
общественост в случай на усетено земетресение или такова, довело до щети на
територията на България;

3)

Да осигури модерна база за провеждането на сеизмологични проучвания в България.

Обмяната на сеизмологични данни, в реално време с всички съседни страни (Румъния,
Турция, Гърция, Македония, Сърбия) се прави чрез протокола SeisComP/SeedLink. В момента са
поставени 9 сеизмологични станции в Черноморския регион от България (3 от Националната Мрежа,
2 станции от проект DACEA и 4 включени в локална мрежа Провадия).

Фигура II.3. Обща схема на информационния поток.

II.1.2 Действия след земетресение (участващи институции, планове за действие, ресурси,
обучение на участващите лица)

През 2012 година, е създадена новата Национална Платформа за Намаляване на Риска от
Бедствия (НРБ). Платформата е разработена от Министерство на Вътрешните Работи и включва
всички министерства и правителствени институции и такива от частния сектор, с роля в дейностите
по намаляване на риска: Българска Академия на Науките, Български Червен Кръст, Търговско
Промишлената Палата на България, Българска Индустриална Камара, Национална Асоциация на
Общините и т.н. Българският Червен Кръст е създал и изпълнява Политика и Стратегия за действия в
случай на бедствия до 2020 година. Създадена е Концепция за развитието на екипите от доброволци
за реагиране в случай на бедствие.
Консолидирането на степента на подготовка за реакция в случай на бедствие е от решаващо
значение, за да имаме ефективен отговор на всички нива, за ограничаване на загубите и последиците
от бедствието. Съществуват финансови резерви и условни механизми, за да бъдат ефективно
подкрепени действията след земетресение и възстановяването след такова събитие. Финансовите
ресурси са осигурени от националния бюджет, предназначени за превенцията, контролирането и
преодоляването на последствията от бедствие. Финансирането е осигурено за повече отдели,
включително непредвидени разходи за покриване на загубите, понесени от силите и средствата на
интегрираната система за помощ, обезщетяването на физическите и юридическите лица за щетите,
понесени вследствие на ефективните превантивни действия в случай на земетресение, предвидени от
законови и нормативни документи..
В сила са процедури за обмяна на важна информация по време на опасни събития или
бедствия и за извършването на оценки след събитието. Сроковете, документите и правилата във
връзка с изискванията за финансиране са уточнени в Правилника за организацията и дейността на
междуведомствената комисия за възстановяване при Министерски съвет, , ръководен от Министъра
на Вътрешните Работи.

Министерство на Вътрешните работи, заедно с други участващи власти, създава
Националната програма за защита при бедствие, Годишни Планове за изпълнение на Националната
програма за защита при бедствие. Те се основават на Закона за Защита при Бедствия. Националната
Програма съдържа дейности за ограничаване на бедствията и описание на ресурсите за изпълнение на
тези дейности.
Изпълняват се годишни инструктажи за спешните планове на местно ниво, с участието на
общинските власти, на държавните служби за бърза помощ и на екипите за бърза помощ от
предприятията, с цел подобряване на сътрудничеството и координирането в случай на сериозен
инцидент. Индустриалните предприятия и обектите които са част от критичната инфраструктура на
държавата създават собствени спешни планове за действие в случай на подобен инцидент. Също така,
е създаден допълнителен спешен план, който става част от общинския спешен план и този на
засегнатата от бедствие община.
Във всички области на страната работят оперативни комуникационни центрове , които
отговарят за комуникациите и координирането на дейностите в случай на бедствие. Въведени са
съвременни системи и средства за известяване в случай на бедствие (например: Националната
интегрирана автоматична система за контрол на радиационния гама фонд, Система за известяване в
случай на замърсяване на река Дунав, Система за известяване в случай на трансгранични
индустриални аварии, Система за ранно известяване при земетресение – внедрена в рамките на
проекта DACEA). Установено е, че все още липсват оперативни процедури за силите и средствата на
интегрираните спасителни системи, участващи посредством оперативните комуникационни центрове,
както и че е необходимо спешното внедряване на такива процедури.
II.1.3 Системи за ранно известяване в България (съществуващи системи, възможности за
монтиране на такива устройства, ограничения на системите в зависимост от типа земетресение,
ресурси, обучение)

От септември 2008 година, в България функционира съвременна национална система за
ранно известяване и информиране в случай на бедствие. Системата съдържа 2 подсистеми:
-

Подсистема 1 - за информиране на властите и на състава на Единната спасителна система –
със състав от около 28 000 официални лица, с възможност за включване на всички
административни нива – от Президента, до най-ниското ниво на местни власти.

-

Подсистема 2 (Сиренна система) за ранно известяване и информиране на населението,
покрива 30% от населението на страната и 5% от нейната територия – десетте най-големи
града.

Голям проблем е фактът, че 70% от населението и 90 % от територията на страната все
още използват старата система за информиране и ранно известяване.
Проектът “Дунавска трансгранична система за известяване в случай на земетресение”
DACEA http://quakeinfo.eu/ е изпълнен в рамките на Програмата за Трансгранично
Сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, съфинансиран от Европейски Съюз от
Европейския Фонд за Регионално Развитие, правителствата на България и Румъния и от 5
институции партньорки по проекта. Неговата обща цел е да развие една трансгранична система
за сеизмично известяване, с цел предотвратяването на природните бедствия, дължащи се на
земетресения, които се случват в трансграничната зона и не само, вземайки предвид
съществуването, по дължината на Дунав, на ядрените централи и на друга високорискова
инфраструктура на територията на Румъния и България.
Системата, инсталирана в рамките на проекта DACEA засича пристигането на P-вълната
и след като е засечено едно събитие, се предоставя приблизителна оценка на епицентъра

(местоположението) и магнитуда. Местоположението на земетресението се получава в реално
време, като се използва вероятностен алгоритъм по информация от задействаните станции както
и от тези които все още не са задействани. Магнитудът на земетресението са определя
приблизително, използвайки емпирична връзка с максимално измереното преместване в първите
2 – 4 секунди на записа на Р вълната (Marmureanu et al, 2012). Всички изчисления се правят като
вероятностни плътностни функции, с несигурност, която намалява с изминаване на времето.
Изчислените параметри могат да бъдат изпратени под формата на съобщения за известяване в
рамките на уязвимите инфраструктури, преди пристигането на разрушителните S вълни.

Фигура II.4. Разликите във времената на пристигане на земетръсните вълни в сеизмичните станции от България.

Центрове на системата за известяване в случай на земетресение, са изградени както в София
(в Националният Институт по Геофизика, Геодезия и География), така и в Букурещ (в NIEP). Двата
центъра са оборудвани със сървъри за анализиране и съхранение на данните. Разработен е
специализиран софтуер за генериране на сценарии за сеизмичната опасност. Софтуерът е направен
въз основа на компилирана база данни за историческата и инструментална сеизмичност в
трансграничаната зона. Изходните карти на сътресяемостта и генерираните сценарии са
предназначени за специализираните звена за реакция при бедствия и авалии, местните власти и за
осведомяване на обществеността. Осъществява се реално-временен трансфер на данни.

II.2 РУМЪНИЯ
II.2.1 Сеизмологична мрежа
Проследяването на сеизмичността в Румъния, използвайки сеизмичните станции, които
принадлежат на НАЦИОНАЛНАТА СЕИЗМОЛОГИЧНА МРЕЖА, е един важен инструмент в
служба на обществото в Румъния. Записаните данни допринасят за международния обмен на данни
между NIRDEP и Международните Центрове за Данни, както и за създаването на Международния
Сеизмичен Бюлетин.
Националната Сеизмологична Мрежа е съставена от шест подмрежи:



Аналоговата сеизмологична мрежа, оборудвана с късопериднисензори;



Дигиталната сеизмологична мрежа, оборудвана със сензори с широка лента и
късопериодни сензори;



Дигиталната сеизмологична мрежа, оборудвана със сензори за ускорение, инсталирани на
територията на Румъния;



Дигиталната сеизмологична мрежа, оборудвана със сензори за ускорение, инсталирани на
на територията на Букурещ;



Мрежата на Сеизмологичните Обсерватории, проектирана за комплексно проследяване;
Локални мрежи от сеизмични станции (тип “array”).

Фигура II.5. Сеизмологична мрежа в Румъния.

Дигиталната сеизмологична мрежа, в реално време (Фигура ІІ.5) е съставена от 125
сеизмични широколентови станции (три компонентни), 150 акселерометри и две локални мрежи:
Буковина – BURAR (12 елемента и Площина – PLOR (7 елемента).
Мрежата на Сеизмологичните Обсерватории за комплексно наблюдение включва 8
обсерватории оборудвани със сеизмологична апаратура, предназначена за проследяването на
местната и регионална сеизмичност, на различните прекурсори на земетресенията, както и за
получаването на повече информации за тектониката и физико-геоложките процеси като фактори на
сеизмичната активност. Тези обсерватории са: Вранчоя (VRI), Площина (PLOR), Планината РошуКея (MLR), Дева (DEV), Тимишоара (TIM), Бузиаш (BZS), Буковина (BURAR) и Ефорие Норд
(EFOR).
II.2.2 Действия след земетресение (участващи институции, планове за действие, ресурси,
обучение на участващите лица)

В юридическата и организационна рамка за настоящата кратковременна и дългосрочна
перспектива, в ситуация на нормалност, мениджмънта на извънредните ситуации в Румъния е
фокусиран, главно в следните области (www.mai.gov.ro):


мениджмънт на риска, като част от мениджмънта на спешните ситуации и като важен
компонент за устойчивото развитие; той включва определяне и проследяване на
протичането на събитието, както и определяне на структурните и/или не структурните
мерки, които са необходими за намаляване на влиянието върху обществото;



установяване, опериране и подобряването на една функционална, съответстваща система,
за подготовката на структурите за намеса, както и на населението, така че да се справи с
неочаквани спешни ситуации;



разработване и мениджмънт на действията за осигуряването на необходимите ресурси;



подобряване на собствената организационна и регламентираща рамка, на методите и
процедурите на действие;



развитие на междуоперативността и сътрудничеството с подобни структури от други
държави, посредством активното участие в международното сътрудничество, в мисии
/действия за хуманитарна помощ и подкрепа за предотвратяването и намеса в случай на
природни бедствия, или големи инциденти/.

Според настоящото законодателство, Националната Система съдържа в своята структура следните
основни елементи:


Комитети за извънредни ситуации: ръководни организации с междуинституционни решения,
с комплексни задачи в мениджмънта на извънредните ситуации. Комитетите за извънредни
ситуации са организирани на национално ниво от централните обществени власти
(министерства), на областно и местно ниво. Националният Комитет е създаден под
директното ръководство на Министерство на Администрацията и Вътрешните Работи и е
координиран от Премиера, а на областно ниво е координиран от областния управител и от
местните кметове. Той има в своя състав лица с власт за вземане на решения, експерти и
специалисти в различни области, централни или обществени, местни власти;



Главният Инспекторат за Извънредни Ситуации. Познат под акронима IGSU, Главния
Инспекторат може да бъде определен като най-важния елемент от националната система, като
специализирана структура, подчинена на Министерство на Администрацията и Вътрешните
Работи, което осигурява координирането на дейностите за предотвратяване и мениджмънт на
извънредните ситуации, имащо важна интегрираща роля във всички извършвани действия. За
да изпълни по-добре своята роля, има намерение IGSU да включва както превантивни, така и
оперативни структури.



Общностните Служби за Извънредни Ситуации: тези служби са осигурени като
децентрализирани услуги, действащи на ниво на Областните Инспекторати и Община
Букурещ, като осигуряват в техният радиус на действие дейността по координирането,
направляването на екипите за интервенция в случай на извънредна ситуация;



Оперативните центрове за извънредни ситуации: това са местоположения от които
структурите, които вземат решения и ръководят, развиват своята командна дейност, контрол и
координиране на интервенцията, проследяват и оценяват развитието на събитията, осигуряват
техническата и оперативна координация на Местно, Областно и Национално ниво на
мениджмънта на извънредните ситуации. Оперативните центрове са взаимносвързани
посредством национална информационна мрежа, която позволява мениджмънт в реално време
на извънредните ситуации, създавайки обща оперативна картина на извънредните ситуации и
на техните последствия, като осигурява по-добро управление на наличните ресурси.

Ръководителят на действията представлява новост за румънската страна, като той е оторизирано
лице, упълномощено от Националния, Областен или Министерски Комитет, което осигурява
единното ръководство и координиране на всички разгърнати сили за интервенция на мястото, където

се случват извънредните събития , в зависимост от природата и тежестта на събитието и размера на
интервенцията на управляваните сили.
В съответствие с Извънредна Наредба № 21/2004, Националната Система за Мениджмънт
на Извънредните Ситуации е съставена от:












Комитетите за извънредни ситуации;
Главният инспекторат за извънредни ситуации;
Професионалните служби за извънредни ситуации;
Оперативните центрове за извънредни ситуации;
Ръководството на действията.
Комитетите за извънредни ситуации са организирани по йерархически критерии, както следва:
Национален комитет за извънредни ситуации;
Министерските комитети и други комитети на централните обществени институции за
извънредни ситуации;
Общинският комитет от Букурещ за извънредни ситуации;
Областните комитети за извънредни ситуации;
Местните комитети за извънредни ситуации.
Националният комитет за извънредни ситуации (NCES), организиран в рамките на
Министерство на Администрацията и Вътрешните Работи, и министерските комитети за
извънредни ситуации са отговорни за прилагането на политиката за намаляване на риска от
бедствия на национално ниво.

На национално ниво, системата за мениджмънт на извънредните ситуации се сблъсква с
реорганизирането и повторното определяне на всички отговорности на националните и местни
институции, които имат отговорности в областта. В съответствие с новото законодателство, което е в
процес на развитие, ще бъдат организирани нови оперативни институции и структури, които ще
осигурят защитата на хората, защитата на инфраструктурата и на околната среда по време на
извънредни ситуации, като това ще става по един координиран и професионален начин.
Основните направления на Националната стратегия за намаляване на риска от земетресения и
свлачища са:








Финализиране на законовата и организационна рамка, с цел намаляване последствията от
земетресенията и застраховането на сградния фонд;
Подобряване на законовата рамка и техническите средства за експертиза (софтуер,
учебници, наръчници, оборудване), развитие на проектите и работите за консолидиране на
сградите;
Определянето на техническите и организационни нужди за автоматичното събиране,
съхраняване и обработка на информацията във връзка със сградите с висок сеизмичен
риск;
Разпределяне на финансовите ресурси за продължаването на проектите и дейностите за
консолидиране на жилищата;
Подобряване на застрахователната система за сградите в случай на земетресение;
Подобряване на мениджмънта на бедствията, и по-специално в случай на земетресение,
вземайки предвид основните аспекти за превенция, защита и намеса, както и образоване
на широката публика във връзка със земетресенията.

II.2.3 Системи за ранно известяване в Румъния (съществуващи системи, възможности за
монтиране на такива устройства, ограничения на системите в зависимост от типа земетресение,
ресурси, обучение)
Междинно-фокусните земетресения от зона Вранча са основният източник на сеизмичен
хазарт на територията на Румъния. Сеизмично тектонските характеристики на региона Вранча
предоставят възможността да бъде създадена и развита система за ранно известяване при случването
на земетресение (REWS). Тази система е проста, нуждае се от малко ресурси, издръжлива е и

позволява известяване за пристигането на разрушителната S - вълна в Букурещ с максимум 25
секунди преди това. Полученото известяващо съобщение се изпраща на отговорните фактори и на
специфичните потребители, за да се предприеме автоматично блокиране на опасните инсталации и за
да бъдат взети мерките за защита. Методътиприложението, което бързо изчислява с приближение,
магнитуда на земетресението за 4 – 5 секунди от засичането на Р- вълната от записваща станция в
епицентъра, е създаден от екип учени от NIEP. Приложението е тествано на вече съществуващи
данни, като системата работи от 2004 година, а през март 2006 година е наградена с наградата ”2006
IST European Prize” на Европейската Комисия.

Тръгвайки от натрупания от NIEP опит в областта на развитието на системи за ранно
известяване (REWS), в проекта “Дунавска трансгранична система за известяване в случай на
земетресение”DACEA (2011 – 2012) е създадена и внедрена система за ранно известяване за
трансграничния регион (за земетресенията от Вранча и и локалните плитки земетресения).
Също така, е създадена и внедрена специална програма за изчисляване на щетите, нанесени
от земетресение в реално време http://quakeinfo.eu/ro/studii/studiul-nr-1.html в трансграничния
регион между България и Румъния. Програмата е настроена на базата на съществуващите
сеизмични записи и на историческата сеизмичност в трансграничния регион. Системата
създава сигнал за аларма, карта на алармиране (AlertMap), бюлетин с параметрите на
земетресението, карта със силните движения (ShakeMap) и карта с приблизителното
определяне на щетите/загубите, които се изпращат в реално време на потребителите,
посредством правителствените системи в Румъния и с помощта на частните системи в
България. Започвайки от февруари 2013 година, тези информации се използват от единиците
за интервенция в случай на извънредна ситуация и от обществените местни власти от двете
държави, с цел подготовка и ефективно управление на действията за интервенция след
земетресението.

II.3 ТУРЦИЯ
II.3.1 Сеизмологична мрежа
В Турция, Обсерваторията Kandilli и Институтът за Проучване на Земетресенията (KOERI)
са отговорни, по настоящем за събирането и анализа на сеизмичните данни, както и за изпращането
на параметрите на земетресенията в реално време в Турция и в прилежащата зона.

Фигура II.6. Сеизмичните станции на NEMC.

Параметрите на земетресението в реално време се изпращат на всички организации,
натоварени с мениджмънта на бедствията. KOERI инсталира прибори във всички части на Турция и
развива непрекъснато Националната Сеизмологична Мрежа. Земетресенията, които се случват в
Турция се локализират и техният магнитуд се изчислява приблизително, използвайкиданните,
получени в реално време от тази мрежа, в най-кратък срок, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.
Общият брой станции е 192, с изпращане на данните през сателит и / или наземни линии. Освен тези
станции, с помощта на Turkish Telekom, в Мраморно Море са инсталирани 5 обсерватории на дъното
на морето (сензори ВВ с 3 компонента (360 сек.), три -осни акселерометри, апарати за измерване на
разликите в налягането, хидрофон, термометър, подводно осветление, дебитметър,
камера/осветление) като те работят в реално време предавайки информацията към KOERI.
Използвани са две различни програми за локализиране на земетресението. Една от тях е
програмата zSacWin, създадена от Mehmet Yılmazer. Автоматизиран пакет, контролиран от
потребителя, за обработка на сеизмичните данни (ZsacWin) е създаден за операционната система
Windows. Кодът на програмата включва софтуерните пакети SAC, SEISAN, Numerical Recipes,
IMSL, Earthworm, HYPO71, FKPROG и TDMT_INVC. Другата програма е SeisComp3 (sc3). Sc3
определя автоматично местоположението (епиентъра) на земетресението, използвайки данни от
всички сеизмични станции. Тази програма е създадена от GeoForschungZentrum. Sc3 се използва в
момента предимно за тестови цели. По настоящем, програмата zSacWin се използва за изчисляване
параметрите на земетресението.
NEMC определя времето на земетресението, дълбочината, епицентъра, механизма и
магнитуда му, използвайки програмата Zsacwin. Крайното решение, след като е определено от
програмата Zsacwin, се изпраща автоматично на интернет страницата на институцията. Параметрите
в реално време на земетресението, се предоставят на всички организации, натоварени с мениджмънта
на бедствията.
II.3.2 Действия след земетресение (участващи институции, планове за действие, ресурси,
обучение на участващите лица)
Преди земетресенията от 1999 година, Системата за Мениджмънт на Бедствията в Турция е
била концентрирана предимно върху периода след бедствието, като не са съществували стимули или
законодателство, което да окуражи анализа на риска или подходите за неговото намаляване. След
това, са приети много нови закони, регламенти и други инструменти за планиране и изпълнение във
всички фази на бедствието. Три основни организации, отговорни за бедствията, се сливат под
шапката на една организация - Президентското Бюро за Мениджмънт на Бедствията и Извънредните
Ситуации.
Законът за бедствията (N.7269, 1959) е все още основния законов документ, който има
предвид всички дейности, прилежащи към бедствието и отговорностите на държавно ниво. Освен
това, допълнително освен този закон, някои министерства, като Министерство на околната среда и
горите и Министерство на здравеопазването, и т.н. участват в намаляването на риска от бедствия и
действията след бедствие, както и за проблемите за възстановяването. Въпреки това, съществуват
определени конфликти между законите които управляват секторните отговорности и Закона за
бедствията, както и какъв вид процеси на планиране са необходими за намаляването на риска от
бедствия, които трябва да бъдат изяснени.
Центърът за Мениджмънт на Кризисните Ситуации към Бюрото на Премиера и кризисните
центрове от провинцията работят в случай на извънредна ситуация на национално и местно ниво. В
съответствие с размерите и тежестта на бедствието, административното оперативно ниво става повисоко.
Политиките за намаляване на риска от бедствия са включени в Плановете за Национално
Развитие № 8 и № 9 от Турция. Въпреки, че програмата за среден период от време покрива периода
между 2008 – 2010 година, съществува и позоваване на дейностите за намаляване на риска от

бедствия. SPO, която подготвя секторното развитие и стратегическите планове за общините от
Турция, включи в своите доклади и дейности за намаляване на риска.
В Доклада за Целите за Национално Развитие на ниво на хилядолетие, от Турция, като цел 7
(Осигуряване на Устойчивостта на Околната Среда) са определени проблемите, свързани със
замърсяването на атмосферата, обезлесяването, защита на биоразнообразието и неконтролируемото
увеличаване на сградния фонд, като отрицателен фактор за промотиране на мерките срещу бедствия,
дължащи се на последствията от природните заплахи.
Международните помощи от страна на Световната Банка, ЕС, Европейската Банка за
Развитие, Европейската Инвестиционна Банка и някои агенции за международно сътрудничество
като JICA& JBIC са другите основни фондове, които участват в съставянето на бюджета,
предназначен за бедствията в страната. След наводненията от 1998 година и земетресенията от 1999
година, Световната Банка предостави под формата на заем една значителна сума средства за
подобряването на настоящите капацитети и мерки за мениджмънт на бедствията и намаляване на
рисковете.
Организационната структура (Фигура II.7) свързана с намаляването на риска от бедствия на
провинциално ниво, се одобрява от областния управител. Всяка област има собствен „Провинциален
комитет за спасяване и помощ ”, като в него участват 9 групи служби, които отговарят само за
дейностите за реакция и спасяване. Частната Областна Администрация има собствени ресурси за
дейностите за намаляване на риска от бедствия. Във всяка област и окръг, Дружеството на Червения
Полумесец от Турция (Kızılay) има собствени клонове с обществено участие, като в най-големите
градове съществуват специализирани НПО-та в областта на издирвателната и спасителна дейности,
като те извършват също така образователни дейности за широката публика. Един от недостатъците,
който може да бъде определен като ключов индикатор е липсата на Национална платформа на
многосекторно ниво, имаща за цел намаляването на риска от бедствия в Турция. Турция вече
проектира, през 2007 година, създаването на собствена национална политика. Въпреки това,
преструктурирането на гражданската защита и на службите за бърза помощ, които се проведоха през
2009 година със създаването на Президентското Бюро за Мениджмънт на Бедствията и Извънредните
Ситуации забави процеса на създаването на национални политики в Турция.

Фигура II.7. Настоящата организация на Мениджмънта на Бедствията и Спешните Ситуации в Турция.

Фигура II.8. Пример за организационната структура на Центъра за Координация в случай на бедствия на Главната Община
на Истанбул

В Турция, обучението на широката публика за подготовка в случай на бедствие и
минимизиране на последствията от бедствията, е отговорност на правителството (отдел за гражданска
защита, отдел образование). Местните съвети и неправителствените организации не се въвличат
достатъчно в тези проблеми. Обучението във връзка с риска от земетресение се осигурява в
основните училища и гимназиите, но не съществува една систематична програма на обучение за
широката публика. Създаването на стандарти за обществено образование и общностните
организации, имащи достъп до широката публика, активното участие на обществото, подготовката на
инструкторите и създаването на материали за обучение, не са взети предвид. Въпреки, че усилията
положени до тук в областта на образованието са ценни и стигат до голям брой хора, настоящата
ситуация може да бъде обобщена като общо състояние на липса на подготовка. Извършените до
момента образователни работи се основават само на „какво и как правим”. Представени са
информации за земетресенията, демонстрира се не-структурното намаляване на последствията,
показва се какво да правим в случай на земетресение и се правят демонстрации. Този подход със
сигурност е важен. Въпреки това, ясно е, че е необходим и още един подход, а именно намирането на
механизъм, за да бъде накарана широката публика да действа. От техническа гледна точка град
Истанбул има серия от университети и научни институти, където се оформят аспектите, свързани с
мениджмънта на риска от бедствия, посредством регулярно и специализирано обучение. Също така,
общината извърши инструктажи и дейности за заздравяване на сградите, адресирани както към
общинския персонал, така и към широката публика.

II.4 МОЛДОВА
II.4.1 Сеизмологична мрежа
Проследяването на сеизмичността на територията на Република Молдова се осигурява от
Института по Геология и Сеизмология. Институтът информира Правителството, Департамента за
Извънредни Ситуации, официалните власти и населението за земетресенията в този регион.
Сеизмологичната мрежа на Молдова се състои от 6 сеизмични станции: в Кишинев, Кахул,
Леова, Сорока и в селата Милещ Мичи, Джирджилещ и 4 станции предназначени за сеизмичното

инженерство, поставени в различни типове сгради. Земетресенията със средна дълбочина (междиннофокусни) от Вранча и плитките земетресения от Северна Добруджа, и двете намиращи се в Румъния,
доминират сеизмичността, наблюдавана в Република Молдова. Съществуват, също така, местни
земетресения, но те са с нисък магнитуд.
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СЕИЗМОЛОГИЧНИ ДАННИ (MD NDA). Системата за
наблюдение на центъра за данни предоставя възможност за едновременното събиране на данни в
реално време от пет намиращи се в страната станции, изброени с международните им кодове (дадени
от ISC) - KIS, LEOM, GIUM, SORM, MILM, и единадесет станции от Румъния, включително тези от
епицентралната зона – BUC1, VRI, EFOR, MLR, TESR, PETR, ARCR, TLCR, IAS, PLOR, BUR01.
Всъщност, центърът представлява една интегрирана регионална система на сеизмичните станции от
Румъния – Република Молдова, проектирана, по принцип за потенциалните сеизмологични
проучвания на огнищата от Вранча – източник, който влияе силно на територията на двете държави,
както и на други европейски региони.
MD NDC си сътрудничи с националните и международни центрове за данни, с цел
изпращане и получаване на информация (за земетресения), обработени на световно ниво,
предоставяйки информации на националните власти за събития като земетресения или експлозии,
цунами, вулканични изригвания. MD NDC изпраща ежемесечно изработените бюлетини, записани
на територията на Република Молдова на Евро–Средиземноморския Сеизмологичен Център,
Франция.
Сеизмологичните данни в реално време, от всички сеизмологични станции от Молдова (три
компонента за скорост и ускорение за всяка станция) се записват и съхраняват на компютърна памет
от 2 ТВ, в MD NDC. Успоредно с това, за сигурността на съхранението на данните, те се записват и
на блок с памет, с подобни размери от 2 ТВ, като back-up на данни. В съответствие с цифроващия
интервал по един канал (всяка форма на вълната) която е от 100, 80 или 20 извадки на секунда,
ежедневният обем записвани данни е от около 1 GB на ден. Информациите за каквото и да е събитие
(земетресение, експлозия) или един избран интервал от време, могат да бъдат достъпни през FTP
сървърът на Центъра. Успоредно с това, сеизмичните данни от станциите, намиращи се на
територията на Молдова се изпращат в реално време посредством Интернет мрежата в Националния
Център за Данни (RO NDC) в NIEP, Букурещ, където се използват, заедно с други регионални
станции, за определянето на параметрите на земетресението и създаването на сеизмологичен
бюлетин.
II.4.2 Действия след земетресение (участващи институции, планове за действие, ресурси,
обучение на участващите лица)
Докладът на Световната Банка „Селската Производителност в Молдова – Управление на
Природната Уязвимост” създаден през 2007 година, съдържа детайлно описание на ключовите
институции свързани с минимизирането на риска от земетресение в Молдова. Те са:


Министерство на Регионалното Развитие и Строителство, което отговаря за създаването на
законови документи и регламентации, както и за прилагането на строителния кодекс с цел
минимизиране на ефектите от земетресенията, планирането и сеизмичното райониране на
национално ниво, създаването на строителни стандарти и стандарти за сигурност с цел
минимизирането на последствията от извънредните ситуации за населението;



Институтът по Геология и Сеизмология на Академията на Науките на Молдова осигурява
регистрирането на земетресенията, картографирането на чувствителните на геоложкия хазарт и
други естествени заплахи зони (включително създаването на методология за микро климатично
картографиране), оценка на риска и предлагането на научни мерки за тяхното минимизиране.



Операциите за оказване на помощ и спасителните операции в случай на бедствие са отговорност
на Държавната Агенция за Гражданска Защита и Извънредни Ситуации (SPES), която е част от

Министерство на Вътрешните Работи.


SPES работи в тясно сътрудничество с Дружеството на Червения Кръст на Молдова, с което
има договор за обмяна на оперативна информация и координиране на операциите в случай на
бедствие. Двете агенции си сътрудничиха при създаването на една бърза оценка на уязвимостта
спрямо различните опасности и работят заедно за хармонизирането на законовата рамка с
изискванията на ЕС, създават национален кризисен център, и разработват GIS система за
мениджмънта на извънредните ситуации.



Местните власти участват в координирането със SPES и други местни департаменти, както и в
мобилизацията на местни фондове или други ресурси за спасителните и издирвателни операции.
Освен това, са натоварени с планирането на извънредните ситуации със SPES, както и с
планирането, зонирането и строителните кодекси за минимизирането на ефектите от
наводненията, свлачищата, земетресенията и подземните наводнения.

Според доклада на Световната Банка „Селската Производителност в Молдова – Управление на
Природната Уязвимост”, Молдова има съответстваща работна законова рамка, която се адресира към
подготовката и реакцията при бедствия. Законът, свързан с гражданската защита, определя SPES като
определена власт и предоставя ясна роля и отговорности на Президентския кабинет, Парламента и
ключовите Министерства. Отговорността за първоначалния отговор при извънредни ситуации при
всички заплахи е приоритет на SPES. Други закони включват разпоредби свързани със сигурността на
планиране на жилищата, градския дизайн и строителството на сгради, както и разпоредби за оценката
и мениджмънта на риска от наводнения. Молдова подписа серия от договори със държавите в
региона и е членка на повече организации, отговарящи за трансграничните извънредни ситуации и
предотвратяването на индустриалните инциденти.
Републиканската Комисия за Извънредни Ситуации, създадена през 2001 година, е една
ключова институция за събитията, за които е предназначена. Началник на Комисията е Премиерът, а
заместник е директорът на SPES. Комисията включва представители на всички министерства и
изпълнителни клонове. Комисиите за извънредни ситуации на областно и на местно ниво имат
подобна структура и включват ръководителите на местните администрации и всички важни
обществени услуги. Комисията се събира редовно, на всеки шест месеца. В случай на извънредна
ситуация, членовете се уведомяват веднага и се събират, за да направят оценка на заплахата за
населението, икономиката и инфраструктурата, като вземат необходимите решения.
Успоредно с тази структура, съществуват комисии на областно и местно ниво за мениджмънт
на бедствията, съставени от местни власти, министерства и лица от SPES.
II.4.3 Системи за ранно известяване в Молдова (съществуващи системи, възможности за
монтиране на такива устройства, ограничения на системите в зависимост от типа земетресение,
ресурси, обучение)
В сътрудничество с INFP е проектирана и частично въведена система за сеизмично
известяване в реално време за град Кишинев. Времето за известяване за столицата на страната, при
епицентралното разстояние от 210 – 240 км от сеизмичната зона Вранча се определя от разликата във
времето на пристигане на Р- вълната (в сеизмичните станции в Румъния, намиращи се в
епицентралната зона за бързо регистриране на сигнала) и пристигането на S вълната в Кишинев, като
се оценява, че то е около 37 – 40 секунди. Този интервал от време, въпреки че е малък, позволява
вземането на бързи решения за сеизмично алармиране, преди пристигането на основните
разрушителни вълни (S), които ще ударят град Кишинев.
Системата за известяване в случай на земетресение (EWS) се намира в рамките на
Експерименталният Център по Сеизмология и се състои от оборудване Rack 19, индустриален
компютър PC 3GHz, алармена система MOXA с 8 нива за PGA, лазерен принтер и софтуер за
известяване в реално време.

При активиране на сеизмична аларма, в случай на земетресение, системата използва
непрекъснато получаващите се данни през Интернет от четири станции от Румъния, намиращи се в
епицентралната зона – VRI – Врънчоиа, MLR – Мунтеле Рошу, ODBI – Одобещи и PLOR Площина,
както и от станциите от Молдова – KIS – Кишинев, GIUM – Джурджулещи и SORM – Сорока за
локалните определения. Сеизмологичните информации се оценяват в MD NDC, Кишинев. Когато
епицентралните стойности на ускорение превишат определен праг, системата изпраща
предупреждение. Този алгоритъм позволява избирането на нивото на опасност за град Кишинев, в
съответствие с интензитета на земетресението. Междинно-фокусните земетресения от Вранча стават
опасни за град Кишинев когато нивото на магнитуда по скалата на Рихтер превиши 6.5.
Сигналът за сеизмична аларма може да бъде генериран автоматично от системата, въз основа
на 2 – 3 станции, намиращи се в непосредствена близост до зона Вранча. Изпращането в реално време
на сигнала за аларма от Вранча и приемането му в Кишинев е планирано да става по-бързо и посигурно посредством сателитна връзка, вместо настоящото подаване посредством Интернет, телефон
и радиосигнал, които могат да откажат в случай на силно земетресение.
Тази система, която се намира в етап на разработване в Института по Геология и
Сеизмология, представлява една от първите стъпки в тази насока. За момента, сигнала за известяване
се получава чрез Интернет само в управлението в Кишинев, а за автоматичното изпращане към
останалите потребители, трябва да бъде инсталирано специално оборудване, което ще може да
разпространява сигнала по специално запазени линии, като мрежите за радиопредаване, мобилните
телефони и други форми на медийна комуникация. Внедряването на тази система ще включи
Гражданската Защита и Извънредните Ситуации/MIA, всички области на страната, всички големи
индустриални предприятия, за да се предотвратят и минимизират потенциалните загуби дължащи се
на силните земетресения.

ГЛАВА III
ПРОЦЕДУРИ И ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
III.1 Въведение
Бедствията се случват вследствие на негативните действия на хората, природата и
технологиите, които водят до големи щети, тъй като обществото не може да ги управлява.
Земетресението е природен феномен, но въпреки това може да се превърне в бедствие поради
проблемите, свързани с местната инфраструктура, нивото на подготовка, капацитета за реагиране
и т.н.
Успоредно с даването на информации за процедурите и правила за действие в случай на
земетресение, е необходимо да бъдат определени и най-често срещаните концепции в областта.
Хазартът е физическо условие, създадено от природата, технологията или човека, което
може да се появи в определен момент на определено географско място и може да създаде
отрицателни ефекти върху човека, физическите структури и околната среда.
Рискът е вероятността един хазарт да се превърне в бедствие и да създаде отрицателни
ефекти, загуби вследствие на физически, социални, икономически, културни и политически
причини.
Уязвимостта е липсата на необходимите характеристики и източници (капацитет) на
физическите лица, дружествата, институциите или държавите в условията на излагане на риск да
минимизират неговия ефект.
Капацитетът са благата, ресурсите и способностите които са на разположение в една
общност, общество или организация, които могат да бъдат използвани за намаляване на
рисковете или ефектите на едно земетресение. Капацитетът може да включва физически,
институционни, социални и икономически средства, както и квалифициран персонал и
колективни отговорности, като екипен дух и мениджмънт. Едно земетресение има голям
потенциал да се превърне в бедствие в райони, близо до населените места. През последните
години, земетресенията, повлияли на обществотоимат различна честота и характеристики. След
земетресенията, ранените хора и оцелелите имат нужда от специфична помощ. Тази специфична
помощ е основнж за осигуряване на животоподдържащите нужди в периода на земетресението.
Жертвите на едно земетресение трябва да бъдат поддържани живи по време на извънредните
условия, толкова различни от нормалните им условия на живот.
Извънредните условия могат да бъдат определени като всяко прекъсване от социален
характер или на ежедневния живот и невъзможност за изпълнение на нормалните задължения.
Извънредните условия, които се появяват при едно земетресение имат общи характеристики, те
могат да са свързани със загуби на живот и щети по инфраструктурата, когато се появяват имат
шоков ефект, за част от тях може да се предвиди кога ще се появят, но част не могат да бъдат
предвидени, като спешните действия не могат да бъдат извършени веднага.
Едно земетресение може да бъде характеризирано от една или повече от следните ситуации:



Невъзможност на правителството да работи;
Голям брой на ранените и/или изчезнали граждани, вероятност от десетки хиляди
ранени при сериозно влияние върху голяма част от населението и/или засегнатата
територия;
 Нуждата от разширяване на националното координиране и международна помощ;
 Предизвикване на разрушения или сериозни прекъсвания на критичната
инфраструктура, като например жизнено необходимите (електричество, ВиК, газ, и
т.н.), медицински услуги и помощ, телекомуникации;
 Голям брой хора, останали временно или постоянно без дом и вероятната
възможност за продължително временно настаняване и други видове помощ.
Поради тази причина местните центрове, местните лидери, преподавателите,
институциите и властите за мениджмънт на силите за интервенция, обществото, трябва да

разберат нивото на заплаха и възможностите за организиране, за създаването на процедури и
правила за действие в случай на земетресение. Добре създадените процедури и правила за
действие в случай на земетресение могат да спасят живот; спасителните операции не трябва да
бъдат рискови и да отговарят добре на извънредните ситуации които се появяват.
Референция: Минимизиране на Сеизмичния Риск в Истанбул и Проект за Подготовка за Извънредни
Ситуации ISMEP/Фаза – 1 – За един сигурен живот!

III.2 Основни цели
Вследствие на геоложките и топографски условия, страните от Черноморския басейн са се
сблъсквали често с различни заплахи и опасности, които са се превръщали в бедствия за
населението, като са успели да развият значителни постижения и опит що се отнася до
земетресенията.
Въпреки това, официалните национални лица, организациите, властите и органите за
намеса при извънредни ситуации трябва да промотират изграждането на нови жилища,
издръжливи на земетресения, които са сигурни, добре построени и трайни така, че физическите,
икономическите и социални разрушения, загубите, свързани с околната среда и политическите
такива, застрашени от земетресение, да бъдат предотвратени или ефектите да бъдат намалени.
Типовете действия, които трябва да бъдат смятани за основни са сътрудничество и
координиране, аконовите договорености, институционални структури и строителен капацитет,
тогава когато са определени националните процедури и правила за действие в случай на
земетресение. Планирането на безопасността и сигурността, принципите на мениджмънт на
бедствията, подборът и местният мениджмънт на бедствията, медицинските процедури при
спешни случаи и спасителни операции, докладването на инцидентите, комуникационната система
и глобалното позициониране, както и процедурите за документиране са изключително важни.
Процедурите и правилата в случай на земетресение трябва да бъдат организирани в
съответствие с приоритетите и актуализираната и приложима цел. По време на подготовката на
процедурите за националните, регионалните, провинциалните и секторните планове и правила за
определянето на опасностите и рисковете в случай на земетресение, трябва да бъдат направени
стъпки в посока на това да се гарантира, че са приложими контрамерките за предотвратяването и
намаляването на тези рискове, без никакви последствия, още в етапа на планирането.
Създадените процедури и правила за действие в случай на земетресение, трябва да бъдат
изградени на базата на научените нови неща за земетресенията.

III.3 Постоянна актуализация на процедурите и правилата
Процедурите и правилата за действие във връзка със земетресенията трябва да бъдат
преразглеждани напълно и повторно издавани редовно от страна на Националните Институции за
Спешни Ситуации и от Националните Управления за Спешни Ситуации при сериозни промени ,
като това трябва да бъде правено в партньорство чрез консултации между съответните
институции и агенции. За спешните процедури и правила тези партньорства трябва да имат за цел
минимизирането на уязвимостта от земетресения, защитата на живота на гражданите,
собствеността и околната среда, минимизирането на отрицателните социални ефекти по време на
извънредните ситуации, и улесняване на възстановяването, рехабилитирането и
реконструирането.
Подходът за постоянно актуализиране на правилата и процедурите, трябва да бъде:



Всеобхватен: да разглежда земетресенията от гледна точка на рисковете за
сигурността на обществото са необходими серия от дейности за предотвратяване,
подготовка, отговор и спасяване в случай на каквато и да е извънредна ситуация;
Интегриран: осигурявайки участието на правителството, всички съответстващи
институции, частния сектор и обществото.

III.4 Възстановителни процедури, правила и принципи
Процедурите, правилата и принципите на национално възстановяване, трябва да включват
следните контексти:








Принципите на едно успешно възстановяване трябва да имат предвид разбирането на
контекста на обществото;
Принципите на едно успешно възстановяване трябва да имат предвид динамиката и
комплексността на извънредните ситуации и обществото;
Принципите на едно успешно възстановяване трябва да включват използването на
подходи, основаващи се на обществото и трябва да бъдат отговорни и гъвкави,
включвайки общностите и правейки възможен техния напредък;
Принципите на едно успешно възстановяване трябва да осигуряват координиране на
всички дейности, нуждаейки се от една планирана, координирана и постоянна оценка на
последствията и на настоящите нужди;
Принципите на едно успешно възстановяване трябва да осигуряват ефективна
комуникация с пострадалите общности и с други засегнати органи;
Принципите на едно успешно възстановяване трябва да откриват и създават
капацитет, чрез приемане на помощта от обществото, персоналните и
институционални капацитети.

III.5 Модел на процедури и правила
Представеният модел, може да послужи за работа на официалните лица, институциите за
извънредни ситуации, властите и съответстващите органи, за да координират действията и
възстановяването в случай на извънредна ситуация на национално ниво.
Този модел на процедури и правила е проектиран и изграден от проучванията на проекта
ESNET, тъй като съвместната работа на службите за извънредни ситуации се нуждаят от
познаване на политиките и стратегиите на национално ниво в Турция, Румъния, България и
Молдова.

III.6 Предложение за стандарт на оперативен процедурен план
За проектирането на модела на процедури и правила, е приет един опростен и приложим
стандарт от „Проекта за Минимизиране на Сеизмичния Риск и Подготовката в Случай на
Извънредна Ситуация в Истанбул, Образователни Материали за Подготовката в Случай на
Бедствие” който е финансиран в рамките на договора за заем 4784-TU, сключен със Световната
Банка, проект проведен от „Дирекцията за Координиране на Проектите на Специалните
Провинциални Администрации от Истанбул”, (IPCU), като предложен план.
Този план за стандартна оперативна процедура включва информация , показваща на
съответните органи как да процедират в този смисъл. Също така, в този план е описана
стандартна процедура, която в случай на земетресение уточнява кой, как, къде и кога ще
действа.

Фигура III.1 Предложеният на стандарт на план наоперативна процедура

За въвеждане на един модел в този процес трябва да бъдат направени следните стъпки:








Редактиране на списъка с мисии;
Определяне на това, което трябва да бъде направено, къде, кога и как;
Определяне на стъпките за всяка мисия;
Определяне на стандартите за изпълнението на мисията;
Тестване на процедурите;
Проверка на плана на стандартната процедура и поддържане на неговата актуалност.

III.7 Роли и отговорности на лицата на национално и местно ниво в случай на
земетресение
При съвременните операции, дейностите на отговор в случай на извънредна ситуация
трябва да бъдат проследявани непрекъснато посредством поддържани, мултидисциплинарни и
систематични контролни механизми.
Много често са определяни рисковете от бедствие при земетресение. Ето защо, местните
власти имат ключова роля в управлението на бедствията, преди, по време на и след случването на
земетресението. Един ефективен спешен отговор от местните власти, може да изиграе важна роля
в спасяването на животи в периода, следващ бедствието при земетресение.
От друга страна, липсата на капацитет на местно ниво за отговор при бедствие от
земетресение може да допринесе за сериозна загуба на човешки животи и имущество в случай на
закъснение. Също така, от изключителна важност е местните власти да мобилизират подкрепата от
страна на различни институции на гражданското общество и да въвлече по-големи общности.
Местните власти могат да играят ролята на посредник и доставчик на ресурси, за да бъде
промотирано намаляването на риска за общността и степента на подготовката му.
Местните власти могат да включат серия от географски, административни и политически
структури. Местните власти могат да включват: една местна администрация – една общинска
администрация – една под-областна или селска администрация.
За успешното внедряване на процедурите и правилата, местните власти трябва да
анализират и ресурсите на частния сектор, масовите организации, като училищните общности,
религиозни организации, младежки или женски организации и т. н.
Също така, властите играят ролята на стълб в подпомагането на общностите, чрез
интервенции и инициативи.
Мениджмънта на риска от бедствие, основаващ се на общността, е също така процес,
посредством който общностите с риск участват активно в идентифицирането, анализа,
третирането, проследяването и оценката на риска от бедствие, с цел намаляване на тяхната
уязвимост и повишаване на капацитета им (ADPC 2003). Това участие на най-уязвимата група, се
смята за важно в този процес, докато подкрепата от най-малко уязвимата група е важна за
успешното внедряване на процедурите и правилата(Abarquez şi Murshed, 2004).

III.8 Реакция в случай на земетресение
Реакцията е важна част от действията, провеждани в случай на земетресение с цел
спасяване на животи, намаляване на страданието и ограничаване на икономическите загуби.
Основното средство за реакция е прилагане на плановете, които са подготвени преди събитието.
Дейностите за реакция са последващи дейности, целящи:






Помощ за осигуряване на спешните случаи;
Намаляване на вероятността от нараняване или допълнителни загуби;
Ускоряване на възстановителните операции;
Връщането на системите към нормално ниво.

III.9 Основни процедури и правила за определяне на риска, анализ на риска и
оценка на риска
III.9.1 Оценка на риска за обществото и оценка на капацитета

Ключови концепции: Оценката е процес на събиране и анализ на информациите от
различни източници. Оценката на риска съдържа три основни стъпки, които включват
„идентифициране на рисковете”, „анализ на рисковете” и „оценка на рисковете”.
Оценката на риска за обществото е процес, целящ определянето на природата, целта и
размера на отрицателните ефекти на опасностите върху общността и жилищата за предварително
определен период от време. Тя се основава на оценка на опасностите, уязвимостта, капацитетите и
анализиране и приоритетизацията на рисковете.
Оценката на хазарта (опасността) е процес на определяне на честотата, тежестта,
потенциалните последствия и продължителността на една опасност. Оценката на уязвимостта
включва оценката на чувствителността на „рисковите елементи” (хора, жилища и комунални
единици и услуги, лица и икономически дейности, природна среда) спрямо различните опасности и
анализ на причините, поради които са подложени на риск всички изброени.
Оценка на капацитета е определянето на ресурсите, благата, способностите, познанията или
социалните връзки, с които местните власти или общността разполага, за да се справи с бедствията
вследствие на земетресение.
Приложенията за оценка на риска на общността осигуряват специфични за бедствието бази
данни, които могат да бъдат използвани за създаването на планове и информации за „интелигентно и
информирано оценяване” на спешните повиквания. Тези групи приложения предоставят основни
данни, които са полезни при „оценката на щетите, нуждите и капацитета” на общността, с цел
отговор при спешни ситуации.
Оценката на риска за обществото изразява възможността то да пострада вследствие на
опасност, която да бъде причина за смърт, нараняване, заболявания, икономически загуби или щети
за околната среда.
Рискът от земетресение може да бъде идентифициран чрез използване на оценката на
хазарта и анализа на уязвимостта.
Оценката на опасността от земетресение се занимава със степенуване на природните
опасности. За да бъде разбрана природата на земетръсния хазарт е необходимо да бъдат определени
следните параметри:



Магнитуд: Сеизмичният магнитуд на едно земетресение



Предупреждение: Времето между известяването и земетресението



Скорост на действие: Бързината на пристигане на сеизмичните вълни и сблъсъка. Едно
земетресение се случва почти без известяване;



Възникване и продължителност: на основното събитие и неговите вторични трусове;



Вторични ефекти: Едно земетресение може да доведе до свлачища и други вторично
предизвикани явления.

Оценката на капацитета е процеса на определяне на това как реагират хората по време на
криза, за да намалят разрушителните ефекти на опасността. Чрез оценката на капацитета са
идентифицирани стратегиите и ресурсите на общността, които са на разположение, с цел
подготовка за бедствието минимизиране на ефектите и превенцията. Процеса на оценяване на
капацитета включва следните ключови компоненти:



Разбиране на предишния опит на хората в случай на опасност и стратегии за справяне,
които са използвали;
 Анализ на ресурсите, които са на разположение и са използвани от общността, за да
бъде намален риска от бедствие;
Може да бъде използван определен брой средства с цел анализиране на участието на
населението в оценяването на капацитета. Това включва следното:
 Исторически профили и развитие във времето – показва начина за разрешаване от
страна на хората на отрицателните събития от миналото;
 Анализ на настоящето – представяне на стратегиите за превенция в индивидуалните
жилища;



Анализ на институционната и социална мрежи – формални и неформални структури за
осигуряването на комунални услуги.
Присъствието на организациите за предоставяне на услуги, банковите организации,
човешките ресурси, медийния статут и наличието на оборудване за подготовка във връзка с
бедствията при земетресения, показват капацитета на определена общност или област. По този
начин трябва да бъде направен инвентар на различните оборудвания и човешки ресурси от
общностите и областите.

III.9.2 Анализ на риска
След приключването на оценката на опасността от земетресение, уязвимостта и
капацитета, от изключителна важност е анализът на риска. Анализът на риска ще позволи на
обществото и местните власти да разберат потенциалното влияние на различните събития.
Анализът на риска включва създаването на сценарии за риск, основаващи се на
информации свързани със земетръсния хазарт, честотата и интензитета на земетресенията, както и
елементите, изложени на риск. Един хазарт (опасност) може да има влияние върху повече рискови
елементи, по различен начин. По време на анализа на риска се определя какво влияние може да
има земетръсния хазарт върху различните елементи на риск, например: хората, домовете,
сградите, пътищата, училищата, болниците, реколтата и т.н. Също така се определя и размерът на
влиянието, например допускайки, че може да има много жертви – колко от тях ще бъдат ранени,
колко хектари площи ще бъда отрицателно повлияни и т. н.
Земетресенията са опасни от гледна точка на загубата на човешки живот и нараняването на
хората, докато наводненията могат да доведат до по-малко жертви. От друга страна,
земетресенията имат много малко влияние върху земеделската реколта, докато наводненията имат
голямо влияние, в зависимост от земеделския сезон, в който се случват.

III.9.3 Оценка на риска
Целта на оценката на риска е да се вземе решение за типа стратегия, която трябва да бъде
следвана с цел намаляването на риска от бедствие. Оценката на риска може да бъде използвана с
цел класифициране на най-уязвимите общности. Това се прави въз основа на информациите от
анализа на риска.
Общностите и местните власти могат да определят по взаимна договореност критериите за
класифициране на риска. Те могат да решат кои са приемливите нива на риск и за кои е
необходимо да бъдат взети мерки. Останалите рискове ще бъдат класифицирани по приоритети, в
зависимост от потенциалните щети и загуби които могат на нанесат на хората, техния живот или
околната среда.
Широките стратегии за определяне на бедствията в следствие на земетресения са също
така идентифицирани и анализирани, с цел анализ цена – полза на различните възможности. Този
факт е важен, тъй като цената на една стратегия за намаляване на риска трябва да бъде по-ниска от
потенциалните загуби в случай на неизпълнение на такава стратегия.
Таблица III.2. Основни нива при третирането на риска

Ниво на риск
Много висок риск
Висок риск
Нисък риск

Действия
Незабавни действия
Ускорени действия
Нормална активност

Въз основа на анализа на риска и оценката на риска, местните власти трябва да определят
приоритетите, основавайки се на общностите, на потенциалните загуби, които общността може да
преживее. Това е от изключителна важност за създаването на мениджмънт на риска от бедствия,
основаващ се на общността.
Референции: ADPC, Мениджмънта на Риска от Бедствия Основаващ се на Общностите за Местните
Власти, Курсови Материали, 2005 - Anbalagan, R. и B.Singh, ICIMOD/UNDP, Непал 2001; GTZ, Анализ на
Риска, Основа за DRM (насоки) 2004; ADPC, Оценка на Риска и Оценка на
Уязвимостта,
Учебник
DMC, 1995; Bellers, R. Семинар за Оценка на Риска, на Университета South Bank, ECHO и CDP, Манила,
1999; Център за Отговор на Гражданите в Случай на Бедствие, 1997; Kafle, Shesh Kanta, Syangja DDMAP,
DDC Syangja, Непал, PP.120, 2005; Kafle, Shesh Kanta и Govinda Koirala, Citwan DDMAP, UNOCHA/DDC

Chitwan, Непал, 2004; Стандартите от Австралия и Нова Зеландия, Насоки за Мениджмънта на Риска:
Асоцииране AS/NZ 4360:2004.

III.10 Основни процедури и правила за оценка на нуждите при спешна
хуманитарна криза
Терминът щети има предвид частичното или пълното разрушаване на блага и имущество
като резултат от едно бедствие. Едно силно земетресение може да доведе до разрушителни щети
и разрушаване на физическата инфраструктура, сградите, оборудването, транспортните средства
и складовете, мебелировката, земеделската земя, поливните инсталации, околната среда и други
подобни.
Терминът загуби има предвид загубата на човешки живот, загубата на земеделската и
индустриална продукция и липсата на комунални услуги, като загубите са резултат от щетите и
унищожаването на блага и инфраструктура; например земеделие, индустрия, граждански и
официални сгради, пътища, транспортни мрежи, телекомуникации и болници. Загубите включват
спад на производството, вследствие на щети по реколтата, производствените средства и пазарите
за реализация.

III.10.1 Необходимост от оценка на щетите и загубите
Важно е да бъдат оценени щетите и загубите, за да се определи цената на
възстановяването и реконструкцията, както и необходимостта от хуманитарна помощ.
Традиционните оценки се основават само на оценката на щетите, защото щетите се оценяват
сравнително лесно. Оценката на загубите е трудна, тъй като те на са толкова ясно видими както
щетите. Въпреки това, важно е да бъдат оценени загубите, защото те са важна част от влиянието
на бедствието в случай на земетресение.
Оценката на щетите и загубите се прави няколко седмици след земетресението. Първите
няколко дни след земетресението се използват обикновено, за да се отговори на най-спешните
нужди за издирване и спасяване на жертвите, временно настаняване, първа медицинска помощ,
доставяне на храни, облекло, вода, почистване и погребване на загиналите. В съответния момент
е невъзможно хората да мислят за правенето на оценки на щетите и загубите.
Като основен приоритет, оценката трябва да определи сигурността на сградите които са
пострадали, това дали могат да бъдат ползвани от хората. Тази оценка може да бъде последвана
от определянето на разходите за реконструкция на сградите и на друга инфраструктура във всеки
отрасъл на икономиката. Оценяването трябва да определи разходите за вземането на определени
мерки за по-сигурни сгради в случай на земетресение. Тук влиза и необходимостта от
консолидиране или преместване на сгради и комунални услуги, за да бъде осигурена тяхната
сигурност в случай на бъдещи събития.
В края на оценката на загубите и щетите, трябва да бъде направен анализ, за да се видят
общите икономически последствия на едно бедствие вследствие на земетресение.

III.10.2 Оценка на щетите
Оценката на щетите се прави за всеки отрасъл поотделно. Оценка ще бъде направена за
щетите по сградите, оборудването и инфраструктурата, например пътища, телекомуникационни
линии, електрозахранване, ВиК и чистота, и т. н.
При оценката на щетите се преценява дали една сграда, оборудване или инфраструктура е
напълно разрушена или се нуждае от реконструкция в случай, че е частично разрушена, или от
ремонт при по-леки повреди. Оценката на щетите по структурите трябва да бъде правена само от
инженери и техници с опит.

III.10.3 Оценка на загубите
За да бъдат оценени загубите, трябва да се подходи към два ключови проблема:
 Създаването или използването на базисни информации относно производителността на
всеки отрасъл преди бедствието;
 Определяне на необходимото време за пълно възстановяване и реконструкция на всяко
засегнато благо или отрасъл. Това ще помогне за определянето на необходимото време,
за да се достигнат нивата на производство преди бедствието за всяка единица или

отрасъл.
Референции: ADPC, Мениджмънта на Риска от Бедствия Основаващ се на Общностите за Местните
Власти, Курсови Материали, 2005; Abarquez, Imelda и Zubair Murshed, Мениджмънт на Риска основаващ
се на Общността: Наръчник за Персонала на Място ADPC (Адаптиран по курсови материали CBDRMII), 2004.

III.11 Кои са основните действия и процедури в случай на земетресение?
Въпреки, че катастрофалните събития първоначално са хаотични, мениджмънта на място
и кризата трябва да бъде командвани обединено, с общи ръководство на събитието и структурата
на мениджмънт.
Командването и управленските структури, процедурите и правилата на действията в
случай на земетресение трябва да покриват следните основни точки:
 Определяне и основни принципи на бедствията, етични аспекти;
 Планиране и мениджмънт, ръководен дух, вземане на решения;
 Анализ на риска и уязвимостта;
 Събиране на информации и споделяне на комуникационните проблеми;
 Геопространствена подкрепа (сателитни снимки, комуникации и навигация);
 Възстановяване, реконструкция и евакуация;
 Юридически и политически аспекти;
 Химически, Биологичен, Радиоактивен и Ядрен – CBRN, медицински проблеми,
психологическа помощ;
 Издирване и спасяване;
 Обществено здраве, чистота / хигиена;
 Безопасност и сигурност;
 Логистика и Неправителствени Организации;

III.11.1 Определения, принципи и общи процедури в случай на бедствия, етични
аспекти
Хуманитарните дейности трябва да бъдат насочвани от хуманитарните процедури,
правила и принципите на хуманността, като това е и централният принцип на спасяването на
човешки животи и намаляване на страданието тогава, когато е открито; безпристрастност,
означавайки действия само на базата на нуждите, без дискриминация в рамките на пострадалото
население; неутралитет, означава че хуманитарната намеса не трябва да подпомага някоя от
страните в един въоръжен конфликт или друг спор, в случай на провеждане на такава дейност; и
независимост, означава автономност на хуманитарните цели спрямо политическите,
икономическите, военните или други такива цели, които може да има всеки от участниците от
гледна точка на зоната в която се извършва хуманитарната дейност.
Основните принципи на хуманитарните действия в случай на земетресение са:










Уважение и подкрепа за прилагането на международното хуманитарно
законодателство и правата на човека;
Успоредно с препотвърждаването на първичната отговорност на властите за
жертвите на хуманитарните спешни ситуации в собствените граници, се полагат
усилия за намиране на гъвкаво и навременно финансиране, въз основа на колективната
отговорност за изпълнение на хуманитарните изисквания;
Отделянето на хуманитарни фондове пропорционални на нуждите и на базата на
оценката на нуждите;
Поискване за участие на хуманитарните организации с цел осигуряването в най-висока
степен на съответстващо участие на бенефициентите за планирането, изпълнението,
проследяването и оценката на хуманитарния отговор;
Консолидиране на капацитета на засегнатите държави и местните общности да
предотвратяват, подготвят, минимизират и отговарят на хуманитарни кризи, с цел да
се осигури че правителствата и местните власти са способни да изпълнят своите
задължения и да се координират ефективно с партньорите;
Да предоставят хуманитарна помощ така, че да се подкрепи възстановяването и
развитието за дълъг период от време, да се борят за осигуряването на подкрепа в
зависимост от случая, за запазването и възстановяването на един устойчив начин на
живот и преход за живота на хората, за дейностите на възстановяване и развитие;



Да подкрепя и промотира специалната и уникална роля на ООН за осигуряване на
ръководния дух и координиране на международните , националните и местни
хуманитарни дейности и по-специално ролята на Международния Комитет на
Червения Кръст и жизненоважната роля на ООН, на Червения Кръст и Червения
Полумесец, както и на други неправителствени организации за изпълнението на
хуманитарните дейности.
Областта на мениджмънт на бедствията и практиката на мениджмънта на кризи са етични
дилеми, които могат да спънат и да повлияят тежко на възможността за намеса на екипите за
реакция в случай на бедствие. Гражданските екипи за реакция в случай на бедствие могат да се
сблъскат във всеки един момент с местни етични дилеми, като трябва да ги разрешат в името на
пострадалото население, както и в името на умственото и психическото здраве на екипите за
интервенция.
Подобни дилеми се появяват вследствие на ограничените ресурси, нуждата да се избира
между трудни алтернативи и разминаването между целите и миналото на екипите за интервенция
и участниците от страната домакин.

III.11.2 Планиране и мениджмънт, ръководство, принципи и процедури за вземането
на решения
Вземането на едно решение е огромна отговорност. За това е задължително да
съществува съответстващ мениджмънт за оптимизиране ефективността на плануването и
реакцията. Вследствие на ограничените ресурси са необходими съвместни усилия на
правителствено, частно и общностно ниво. Това ниво на сътрудничество се нуждае от съвместно
и организирано усилие с цел минимизирането, подготовката, отговорът и възстановяването в
случай на извънредни ситуации и техните ефекти, във възможно най-кратки срокове.
Целите на действията за подготовка на спешните интервенции са да създадат едно
задоволително ниво на подготовка на отговор на каквато и да е извънредна ситуация посредством
действия, процедури и правила, които заздравяват техническия и мениджърски капацитет на
единиците за намеса, на спасителните и издирвателни екипи и на институциите. Тези мерки и
действия могат да бъдат описани също така, като логистична подготовка за третиране на
бедствията и могат да бъдат подобрени посредством здрави механизми за отговор и процедури,
учения, създаване на стратегии за дълъг период от време, обществено обучение и построяването
на системи за ранно известяване.
Подготовката може да има формата на осигуровка на това, че стратегическите резерви от
храни, оборудване, вода, медикаменти и други необходими елементи са запазени в случай на
национални или местни катастрофи като земетресенията. Във фазата на подготовка, официалните
лица, спешните отделения, гражданските организации и физическите лица трябва да създадат
планове за спасяване на човешки животи, за минимизирането на щетите, нанесени от
земетресението и за ускоряване на операциите в случай на бедствие. Подготвителните мерки
трябва да включват:











Подготвителни планове;
Учения и подготовка в случай на извънредна ситуация;
Система за известяване;
Система за комуникация при извънредни ситуации;
Планове и учения за евакуация;
Инвентаризиране на ресурсите;
Списък с контактите на институциите/персонала в случай на извънредна ситуация;
Договори за взаимопомощ;
Образователни приложения и приложения за информиране на широката публика.
Посредством тези процедури, заедно с усилията за минимизиране на последствията,
действията за подготовка, които зависят от включването на съответстващи мерки в плановете за
местно и национално развитие, тези които ги изпълняват могат да подобрят своя капацитет и
качеството на изпълнение.
В тези групи действия и процедури, концепцията за минимизиране на бедствието
придобива по-голяма важност. Минимизирането има предвид всички взети мерки преди едно

бедствие, взети с цел намаляването на последствията, включително подготовката и мерките за
ограничаване на последствията за дълъг период от време. Дейностите и процедурите за
минимизиране се разделят на две категории:

 Структурно минимизиране – строителни проекти, намаляващи социалните и икономически
последствия;
 Не-структурни процедури, политики и практики, които повишават осъзнаването на
опасностите или окуражават развитието с цел намаляване последствията от
земетресения.
Според последния Световен Доклад за Развитие, публикуван за земетресенията, процедурите и
практиките за минимизиране трябва да включват:
 Преразглеждане на строителните кодекси;
 Актуализиране на анализите на уязвимост;
 Райониране, мениджмънт и планирано използване на терените;
 Преразглеждане на регламентите за ползване на сградите и кодексите за сигурност;
 Изпълнението на превантивни мерки за здравето.
В рамките на планирането и мениджмънта, ръководния дух и процедурите за взимане на
решения всички институции и въвлечени органи, които отговарят при земетресение трябва да са в
съгласие и трябва да извършват дейности за минимизирането на последствията в този смисъл.
Този подход е изключително важен от гледна точка на създаването на плана за действие при
извънредни ситуации.
За националните оперативни планове в случай на извънредна ситуация трябва да се
определи целта на необходимите дейности за подготвяне на населението и реакция на
територията на страната. Трябва да се обяви какво може да направи населението от реална гледна
точка.
Оперативните планове при извънредни ситуации позволяват на населението да отговори
на заплахите и да се включат отговорни лица за възстановяването в краткосрочен план, като тези
планове трябва да бъдат гъвкави, за да могат да действат във вече съществуващите или
потенциални агенции. Структурата на процедурата за създаването на един извънреден план
трябва да включва следните точки:














Деклариране на целта – тази група от процедури трябва да включва принципите, които
плана има за цел да създаде за гражданите;
Ситуация и очаквания – тази група от процедури ще включи декларирането на
събитията на извънредни ситуации, реални и потенциални, и описанието на методите
за известяване, в която и да е от ситуациите, които могат да бъдат
странни/необикновени за общността;
Организиране и определяне на отговорностите – тази група от процедури трябва да
включва принципите, третиращи главно начина на определяне на юрисдикцията на
функциите при извънредни ситуации за създаването на плана, според ролята на
официалните местни лица и организациите за мениджмънт на извънредните ситуации
и структурите за отговор;
Концепция на операциите – тази концепция трябва да включва принципите и да описва
ролите и връзките между официалните агенции, частния сектор и организациите на
населението, за това как взаимодействат те помежду си;
Управление и логистика – тази група процедури ще включва принципите на
мениджмънта на ресурсите, стандартите за общо подпомагане и разположението на
услугите за подпомагане на всички фази на мениджмънта на извънредните ситуации и
политики, за да могат тези действия да се случат;
Създаване на плана и поддръжка – тази група от процедури ще включва принципите и
дейностите за поддържане актуалността на плана и ще отразява промените,
произтичащи от реалния опит на мениджмънт на извънредните ситуации, промяната
на извънредните ситуации и оценка на промените на профила на населението;
Власти и референции – тази група процедури ще включва принципите свързани с
участващите власти и референциите, изпълнителните наредби, регламентите и
договорите за информиране, свързани с който и да е тип извънредна ситуация;
Определяне на термините – тази група от процедури трябва да включва принципите и

да осигурява всеобщото разбиране на термините, които ще бъдат използвани в
комуникациите, направляването и контрола на бедствието в случай на земетресение.

III.11.3 Принципи и процедури на анализа на риска и уязвимостта
Концепциите за уязвимост, хазарт и риск се разглеждат динамично свързани помежду си.
Връзката на тези елементи може да бъде изразена с една проста формула, която илюстрира
концепцията за това, че колко по-голям е потенциала за появата на едно земетресение и колко поуязвимо е едно население, толкова по-голям е риска. Също така, важно е да се вземе предвид, че
човешката уязвимост спрямо бедствията е обратнопропорционална на човешката издръжливост
на бедствия.
Анализът на риска се основава на признаването, че риска е резултат от връзката между
хазарта и уязвимостта на елементите, повлияни от хазарта. В случая на едно земетресение, целта
на анализа на риска трябва да бъде използването на тази връзка между приблизителното
изчисляване и оценката на възможните последствия и влиянието на екстремните природни
феномени върху групи от населението от гледна точка на живота. Това включва влиянието на
социално и икономическо ниво, както и на ниво на околната среда.
Анализът на хазарта и уязвимостта са част от анализа на риска, като са неразделими
действия. Анализът на уязвимостта е невъзможен без анализа на хазарта, и обратното.
Анализът на едно земетресение ще проучи, идентифицира и документира причините му и
веригата на последствията. В анализът на хазарта на земетресение, трябва да бъде определен,
анализиран и документиран и анализът на получилите се вериги на последствията. Необходимите
ресурси за анализа зависят от ситуацията. Един прост анализ на земетресението, със средни
данни, може да бъде достатъчно, или може да бъде необходимо широко проучване и сложни
изследвания, за да се документират опасностите при земетресение.

III.11.4 Събиране на информациите и споделяне на основните проблеми и процедури за
комуникация (вътрешни и външни)
Едно силно земетресение може да удари една или повече зони, региони, или дори
държави едновременно. Ефектите могат да увеличат щетите до степен да направят местните
комуникационни системи несъответстващи или извън строя за дълъг период от време. В този
контекст, събирането на информации и проблемите на споделяне на комуникациите са
изключително важни.
Двупосочната комуникация е от изключителна важност за нормалния и ефективен
мениджмънт на едно бедствие вследствие на земетресение и на операциите. Преди последствията
от едно бедствие, координирането с националните и местни официални служби, както и
комуникациите са критични. Вследствие на това, решенията, трябва да бъдат комуникирани
преди условията да попречат на осъществяването на тази дейност за подготовка и/или реакция.
Събирането на местни информации и споделянето на проблемите при комуникирането
трябва да бъдат проектирани с различни модели на подход, които са използвани на повече
платформи със систематични подходи, по-добре отколкото да се основават на един единствен
подход, като например заседанията за информиране, устното уведомяване или известяването, и
т.н. В случай на земетресение, развитието на една ефективна система на мобилни комуникации
може да покаже, че е възможна комуникация и при комплексна оперативна среда.
В този контекст, могат да се изброят таблата със съобщения, писмените информации за
задачите, заседанията за информиране, линиите за помощ, осигурени от лицата от “call center”
(могат да бъдат осигурени и от частни дружества), звукови записи и обществени изявления за
съобщаване на инициативите за убежища и дарения, и т.н. Този подход е насочен към
информирането на пострадалото население, спазвайки прозрачността и точността, подпомага за
минимизирането на конфликтите и увеличава доверието посредством диалог. Споделянето на
проблемите на комуникиране може да доведе до задоволяване на хората, жертви на
земетресението, във връзка с тяхното убежище, разпределението на храните, достъпа на
здравните институции на място.

Важността на техническата подкрепа в комуникациите може да бъде видяна също така и
при едно вътрешно оценяване на националните, регионални и местни участващи институции, при
изпълнителите, организациите и помагащите в случай на извънредна ситуация.

III.11.5 Гео-пространствена помощ (сателитни снимки, комуникация и навигация)
При действия за намеса при извънредни ситуации в случая на едно земетресение са
необходими бързи решения за кратък период от време. При условията на спешна ситуация,
нормалните канали на властите и стандартните комуникации на може да бъдат смятани за
нормално работещи. Стресът на ситуацията може да доведе до грешни решения и до тежки
загуби. Целта е да се намалят възможните последствия от спешната ситуация, чрез І –
предотвратяването на загиналите и ранените, ІІ – намаляване на щетите по сградите и
оборудването и ІІІ – ускоряване на възстановяването на нормалната дейност.
Гео-пространствените данни за мениджмънта на извънредните ситуации, свързани със
земетресения имат значителна важност. Това са данни, необходими за различните типове
извънредни ситуации. В мениджмънта на бедствията, предизвикани от земетресения, основното
приложение за извънредни ситуации и процедурите за мениджмънт трябва да бъдат създадени в
съответствие с база данни ориентирана към целта, подходът произтича от събирането на данните,
обработката, организирането и разпространението им посредством центровете за данни.
Мениджмънта на извънредните ситуации е атипично мултидисциплинарно действие,
нуждаещо се от много типове данни свързани с времето и пространството, които трябва да бъдат
предоставени на разположение на ключовите участници в съответстваща форма, с цел вземането
на решения.
Съществува огромно количество гео-пространствени данни, в много различни формати,
като често е много трудно да бъдат открити съответстващите данни в точния момент от
участващите органи, нуждаещи се от тези информации за издирвателните и спасителни операции.
Невъзможността за достъп до тези информации и липсата на стандартизиране, координиране и
комуникиране са пречки, които трябва да бъдат преодолени.
Вземайки предвид важността на мениджмънта на спешните ситуации, предизвикани от
земетресение, Националните Пространствени Отдели и академичните отдели на университетите,
могат да създадат програми за развитието на гео-пространствена база данни с различни мащаби,
заедно със средства, подпомагащи вземането на решения, с много-институционална подкрепа.
Тази база данни, която ще се основава повече на въздушните и космически данни, може
да има централни данни, данни специфични за хазарта от земетресения и динамични данни в
пространствени и не пространствени форми. Гео-пространствената база данни, която е
предложена, ще осигури своевременните информации, необходими на ключовите участници,
посредством необходимата конфигурация на системата и дизайна на мрежата, използвайки
националната технология, с цел запазване на функционалните изисквания.
Повечето информации, които са необходими за подготовката в случай на бедствие,
интервенция, възстановяване и минимизиране на ефектите, включително отделянето на ресурси,
включват гео-пространствени информации. В мениджмънта на процедурите за геопространствена подкрепа могат да бъдат използвани различни технологии за информиране за
различните части от цикъла на мениджмънт на бедствията.
По-точно, в рамките на процедурите за гоепространствена подкрепа, трябва да бъдат
уточнени средствата, които могат да помогнат на физическите лица и на групите да имат достъп
до информации, да разглеждат, да анализират и да вземат съответстващи решения. Ясно е, че
въпреки големите усилия на повече групи за предоствянето на информации за мениджмънта на
извънредните ситуации, понякога не е ефективно използването на данните, поети от различни
организации.
В стандартизирането на геопространствените данни и информации, стандартите за данни
често са несъответстващи и потребителите не познават, понякога, ограниченията и неточността
на данните, или се сблъскват с конфликт на интерпретиране на данните, без да съществува
интерес за оценка на точността на източниците. Също така, стандартизирането на процедурите на
гео-пространствените информации е от изключителна важност.

Всички тези проблеми, намаляват ефективността на процеса на вземане на решения в
условията на извънредна ситуация.
Записването на гео-пространствените данни е динамично свързано със съответстващите
не пространствени информации, като например социално-икономическите и тези свързани с
инфраструктурата, за да се направи така, че процеса на вземане на решения да бъде по-ефективен
и по-обективен. Записването на гео-пространствените информации от многобройни източници,
често пъти в различни формати, семантика, точност и координатни системи са един ключов
проблем.
В рамките на предприетите процедури и действия, трябва да бъдат уточнени тенденциите
за анализ на извънредните ситуации, демографските модели, икономическите профили,
инфраструктурата, комуникационните мрежи, комуналните услуги и т.н., така че базата данни да
може да ги сподели във връзка с ограничаването на бедствието, предизвикано от земетресение и
икономическото развитие, и по-специално в уязвимите зони.
Един от най-важните елементи в мениджмънта на бедствията е наличността на
информациите в точния момент, с цел вземането на адекватни решения. Първичните информации
са свързани с вероятното влияние на събитието, от гледна точка на площта, засегната от
земетресението, специфични за местоположението детайли, засегнатото население и наличността
на ресурсите за евакуиране на жертвите, бързото ограничаване и оценка на щетите от
земетресението.
Процесът на събиране на основните информации в момента на случването на едно
събитие не е възможен. В повечето случаи, необходимите информации не са на разположение в
необходимия формат, поради различни причини, като решенията се вземат въз основа на
познанията и опита. Така е необходимо да бъдат предоставени поисканите информации от страна
на ключовите лица в дейността за мениджмънт на бедствията, със съответстващите средства за да
бъде подкрепен процеса на вземане на решения въз основа на тези специфични данни. Ранното
известяване, предвиждането на риска, анализа на ситуацията, оценката на щетите, тематичните
карти на опасността и т.н. са основни точки на гео-пространствените действия и процедури.

III.11.6 Възстановяване и реконструкция
Отговорът при бедствие е общата сума от предприетите действия от хората и институциите,
за да се справят с бедствието. Тези действия започват с известяването на едно застрашаващо събитие,
или със самото събитие, ако то се появи неочаквано. Концентрирането върху фазите на отговор и
възстановяване на цикъла на мениджмънт на бедствията и изпълнението на нуждите на населението,
до откриването на постоянни решения, които са по устойчиви.
Развитието на един динамичен процес като бедствията са възможност за съживяване или
обновяване на този процес, и по-специално за местната икономика и актуализирането на начина и
условията на живот.
Реконструкцията и възстановяването след бедствие са един комплексен проблем, с повече
измерения. На ниво на националното правителство, неправителствените организации имат собствена
роля в програмите за възстановяване след бедствия, като трябва да бъдат определени техните насоки,
както и тези на общностите. С други думи, програмите за възстановяване и реконструкция след
бедствие и прилежащите приложения, действия и процедури трябва да бъдат разглеждани като
възможност за работа с населението и за обслужване на местните нужди. Развитието е, често пъти,
задача на правителството, и често пъти, то не успява да постигне своите цели, и да разреши
проблемите на хората.





Основните теми на процедурите на възстановяване, са:
Участието на населението: Процесите на възстановяване са по-ефективни, тогава
когато пострадалото население участва активно в собственото си възстановяване;
Мениджмънта на местно ниво: Услугите на възстановяване трябва да бъдат
управлявани в рамките на възможното на местно ниво;
Пострадалото население: определянето на нуждите на пострадалото население, за да
бъдат включени всички пострадали лица или чрез определянето на географското
местоположение, или като разпръснатост на населението;



Различни ефекти: Възможността на хората, семействата или общностите да се
възстановяват, зависи от специфичните условия на капацитета, специфичните условия
на събитието и неговите ефекти;
 Упълномощаване: Службите по възстановяването трябва да упълномощят
населението да управлява собственото си възстановяване, посредством подкрепа и
запазване на идентичността, достойнството и независимостта си;
 Изобретателност: Трябва да бъде предоставено признание на ниво изобретателност,
проявена в рамките на една общност която е пострадала и трябва да бъде поощрен
процеса на взаимопомощ;
 Отговорността, гъвкавостта, адаптивността: Службите по възстановяването,
процедурите и действията на възстановяване трябва да бъдат отговорни, гъвкави и
адаптиращи се, за да изпълнят изискванията за бързо адаптиране към средата, както и
отговорността;
 Интегрираните услуги: Интегрирането на възстановителните дейности, както и
дейностите за отговор при извънредна ситуация, са от изключителна важност, за да
се избегне припокриване на услугите и разхищение на ресурсите;
 Координиране: Възстановителните услуги са повлияни най-силно тогава, когато са
ръководени от официални отговорни лица и агенции. Определянето на процедурите на
координиране се нуждае от комбинирането на познанията, опита и информациите от
различни агенции с повече юрисдикция, подкрепящи институциите и агенциите по време
на извънредните ситуации. Ефективните процедури ще имат като резултат:
І. добре развита връзка между ключовите институции, агенциите и юрисдикцията;
ІІ. обща визия между операторите и доставчиците на услуги за прилежащите
развиващи се действия;
ІІІ. средства за проверка и тестване на постиженията;
ІV. взаимоотношения на доверие между институциите, агенциите, необходимата
подкрепа за мисиите на възстановяване в случай на извънредна ситуация;
 Планираното оттегляне: Планираното и управляваното оттегляне на външните услуги
е от изключителна важност за избягването на пропуски в доставката на услуги и
усещането за напредък, за да може задачата да бъде завършена.
Промотирането и консолидирането на процедурите по възстановяването и
реконструкцията, и на действията в случай на земетресение, трябва да бъдат разглеждани като подобро разбиране на идентифицирането, адресирането и оценката на социалния, психологически
ефект и този върху околната среда, върху извънредните ситуации свързани с общественото здраве
и бедствията. Ключовите аспекти на тези компетенции ще включват:
 Описание на основните фази на едно земетресение от гледна точка на извънредното
събитие и възстановяването в случай на земетресение, и различните стадии на всяка
фаза;
 Описание на процеса на приоритетизиране на възстановяването и факторите които
влияят на стабилността на тези приоритети;
 Определяне на ключовите участници в процеса на идентификация и техните роли;
 Описание на подхода и средствата за събиране на данни при извънредни ситуации;
 Описание на начина, посредством който може да бъде използвана оценката на данните
за подобряване подготовката и отговора в случай на извънредна ситуация;
 Описание на концепцията на многобройни бариери и ефектите на кризите върху
различните бариери;
 Описание на предаването на специфичните заболявания, прекъснато от сериозни
намеси върху околната среда и подбор на приоритетите, за да се адаптират
индивидуално;
 Описание на важните социални и психологически ефекти на извънредните ситуации и
бедствията и групите на висок риск, дискутиране на стратегиите за превенция и
минимизиране на социалните и психологически последствия;

III.11.7 Юридически аспекти и политически съображения

Проблемът с бедствията се появява в условията на комплексна политическа среда и
никога не може да бъде разглеждан отделно от политическите съображения. Съществуват пет
различни политически сценария, на различни нива на съответствие:






Националните политики на страната домакин и механизмите и на вземане на решения;
Политиките на дарителите и тяхното влияние върху изпълнението на проекта;
Политиките от местната сфера, включително регионални, общински групи и групи на
гражданското общество, както и други участници от местната политическа сфера;
Политика от местната сфера, в рамките на проекта и неговия персонал.

По време на една извънредна ситуация, юридическите аспекти и политическите
съображения трябва да бъдат под концепцията на следните договорености:
 Договореност за определяне на политическите характеристики;
 Договореност за политическите нива и техните граници, структурите и динамиката
на националното правителство; структурите и динамиката на местните власти;
 Разбиране на принципите за ненамеса и съответстващи политически граници;
 На местно и национално ниво, определянето на значителните политически участници,
техните интереси и граници;
 Определянето и включването на законовите национални и местни регламенти в
действията за отговор при бедствие и премахване на бедствието;
 Създаване на връзки между основните членове на политическият ешалон на държавата
домакин.

III.11.8 Химически, Биологични, Радиоактивни и Ядрени – CBRN, медицински
проблеми и процедури за психологическа помощ
Последиците от химическите, биологични, радиоактивни и ядрени извънредни ситуации
могат да натоварят на максимум националните възможности. Отговорността за първия отговор остава
на пострадалата нация. Необходимо е нациите да си осигурят собствени ресурси, за да отговорят и
минимизират последствията от извънредни ситуации за живота, собствеността и околната среда.
Във връзка с инцидентите CBRN, най-важните дейности са:







Събирането на информации, оценката и разпространението им: признаването, че се е
случило или може да се случи CBNR. Информациите могат да бъдат получавани и
разпространявани по определен брой канали, включително информационни агенции,
контролните центрове на обществените служби за спешна помощ, информациите за
предварително определения риск в оперативните планове за отговор, поставянето на
етикети на опасните вещества и транспорта на контейнерите, наблюденията на
първия отговорник във връзка със знаците и симптомите (жертви, животни, растения
и околна среда);
Мениджмънт на сцената на събитието: Сцената на събитието трябва да бъде
изолирана с цел минимизирането на последствията. Един ефективен мениджмънт на
сцената на събитието (мениджмънт “Hot-Zone”) е необходим с цел ограничаване на
достъпа до и от сцената на инцидента, контрола на заразените жертви,
предоставянето на сигурни методи на работа за отговорните лица и избягването на
разлива на каквито и да са вещества;
Спасяването и опазването на живот: Животоспасяването е основен приоритет на
всички отговорни агенции.

Деконтаминацията на жертвите/ранените трябва да бъде смятана за част от
първоначалната оценка и на ефективните методи за спасяване, деконтаминиране и медицинско
лечение, които следва да бъдат приложени. Осигуряването на навременно известяване и/или
евакуация на населението са съответстващи и могат да помогнат за спасяването на живот и
намаляване на риска от излагане на опасни вещества.



Допълнителна/специализирана помощ: Като следствие от бързия оперативен отговор,
трябва да бъде поискан съвет от специалистите за да бъде подпомогнат
мениджмънта на последствията. Той може да включва определянето на опасностите

потвърждаване и определяне на нивото на заразяване, медицинската помощ,
транспорта и третирането на жертвите и допълването на службите за спешна
помощ. Ако е необходимо, могат да бъдат използвани регионални, национални и
международни ресурси, с цел запазване или осигуряване на достатъчно ниво на
сигурност и отговор в случай на извънредна ситуация. Може да бъде необходим съвет
от страна на специалист и от определени ресурси като част от фазата на
мениджмънта на възстановяването, включително осигуряване проследяването на
здравословното състояние за дълъг период от време, психологическата помощ,
обезвреждането на сградите и околната среда, възстановяване на общественото
доверие и осигуряване на връщането към нормално съществуване.
Във връзка с инцидентите CBRN, също така е важно да се осигури наличността на
съответстващи медицински продукти, че могат да бъдат доставени на персонала, който има нужда
от тях своевременно, в случай на земетресение. Имайки предвид високата цена и неизбежния
финансов риск за развитието на нови медицински продукти, продължава обсъждането за това как
да се балансиран тези разходи и рискове, между официалните органи и развиващите продуктите.
III.11.9 Издирване и спасяване
Спасителните действия на хората, останали под развалините след земетресението е
екипна работа, като това изисква изключително важно сътрудничество на хора, специализирани в
различни области. Имайки предвид че увреждането или срутването на сградите е основния ефект
на едно земетресение, ролята на инженерите в спасителните работи е решаваща.
В случая на издирвателните и спасителни операции след едно земетресение, трябва да
бъдат извършени различни действия. Решението за опит за спасяване трябва да се основава на три
важни фактора. Тези фактори са:
І – рискът за спасителите;
ІІ – общата цел да направиш добро за възможно най-голям брой хора;
ІІІ – ресурсите и работната ръка, с която разполагаш.
Ефективното издирване и спасителните работи се основават на:
І – ефективното оразмеряване;
ІІ – сигурността на спасителите и
ІІІ – сигурността на жертвите.
Деветте стъпки за оразмеряване са:
І – събирането на доказателства;
ІІ – оценка на щетите;
ІІІ – изчисляване и вземане предвид на вероятностите;
ІV – оценяване на собствената ситуация;
V – определяне на приоритетите;
VІ – вземане на решения;
VІІ – създаването на план за действие;
VІІІ – изпълнението на действията;
ІХ – процесът на оценка;
Издирвателните и спасителни действия, процедурите за намеса ще включват специфични
съображения за сигурност. Независимо от тежестта на структурните щети, сигурността на
спасителя трябва да бъде първата грижа. Спазването на правилата и процедурите е от
изключителна важност в издирвателните и спасителни действия:
 Използването на разбираема система;
 Успехът на издирвателните и спасителни дейности зависят от работата в екип;
 Трябва да бъде издадено предупреждение за опасност (например при силно земетресение,
електрически кабели, изтичане на природен газ, опасни материали, остри предмети и
т.н.);
 Използването на оборудване за сигурност;
 Наличието на резервни екипи, за да бъде позволено въртенето на екипите, като по този
начин се избягва преумората и може да бъде подпомогнат екип, имащ нужда от това.
Основната цел на спасителните действия е да отдалечи от опасността ранените хора и да
им се окаже възможно най-бързо медицинска помощ. Тогава, когато броят на жертвите е

прекалено голям за наличната спешна помощ, цел става ефективното използване на времето, така
че да се помогне на възможно най-голям брой хора.
Този процес на вземане на решения се нарича „подбор” и се нуждае от прилагането на
много правила и процедури. При подбора, лицата отговорни за събитието са извикани за бърз
преглед на всички жертви и ги класифицират в зависимост с критериите на нуждите от спешна
помощ и тарнспорт за медицинска помощ. При която и да е спасителна операция или ситуация с
многобройни жертви, объркването може да бъде явно. В такива случаи, правилата и процедурите
за издирване и спасяване имат още по-голямо значение. От изключителна важност е лицата, заети
с оказването на помощ на ранените да останат спокойни и да действат бързо, внимателно, винаги
внимавайки за потенциални опасности, за тях самите или за други лица в зоната.
При която и да е ситуация, при която има съмнения за нараняване в областта на главата
или гръбначния стълб, ако животът на лицето не е поставен в непосредствена заплаха, трябва да
се поиска помощ от специалист. Ако от изключителна важност е транспортирането на жертвата и
живота на спасителя не се намира в опасност, трябва да бъде запазена анатомичната позиция на
тялото; ако лицето не се намира в такава позиция, трябва да бъде поискана помощ от
квалифициран персонал.

III.11.10 Технология на общественото здраве, чистота / хигиена
Бедствията могат да бъдат ограничени значително от информираното и мотивирано
население. Използвайки познанията, иновациите и образованието се създава култура на сигурност
и издръжливост на всички нива, като това е един от приоритетите на действията за намаляване на
риска от бедствия. При бедствия, хората са подложени на различни рискове, като риска от
инфекции, имайки предвид занижените условия на обществено здраве и засягането на
водоснабдяването, почистването и мениджмънта на отпадъците.
Осигуряването на основното водоснабдяване, почистване, контрол на заразите и т.н.,
влияе директно на контрола на заболяванията и трябва да бъде включено в рамките на
стратегиите за мениджмънт на бедствията. За максимален ефект трябва да се обърне внимание не
само на техническия аспект на технологията на общественото здраве, но и на човешкото
поведение и културните аспекти.
Трябва да бъдат взети предвид всички основни изисквания, свързани с осигуряването на
достатъчно питейна вода, осигуряването на съответстващи санитарни възли, отвеждане на
отпадните води, контрол на заразите и т.н. Най-подходящите стратегии на технологиите на
общественото здраве могат да варират от едно място на друго, както и във времето, и трябва да
бъдат определени в тясна връзка с цялата система за мениджмънт в случай на бедствие.
Важно е да се анализират, определят и да се намерят решения на проблемите на
здравословната среда, в съответствие с една рамка и един логически процес, както следва:




Оценка и анализ:
I. Данни за населението;
II. Данни за здравето;
III. Технически данни;
IV. Физически данни за околната среда;
V. Водопренос;
VI. Съхраняване на водата;
VII. Разпределение но водата;
VIII. Използване на водата;
IX. Социално – политически данни;
Планиране на стратегията: На базата на оценката и анализа, трябва да бъде
определено планирането на стратегията. В рамките на този процес, трябва да бъдат
спазени следните правила и процедури. Първо, трябва да бъде поставена една глобална
цел, специфичните цели и резултатите, които трябва да бъдат получени. Трябва да
бъдат определени действията за постигането на всеки от тези резултати. Човешката
страна и логистиката се нуждаят, също така, от един детайлен бюджет, който да им
позволи прилагането в практиката на тези дейности.






Изпълнение: При някои екстремни бедствия е наложително бързото изпълнение на
плана за инженерство на общественото здраве, като не е възможно да бъдат спазени
всички изисквания преди започването на една интервенция.
Проследяване: Целта на проследяването е гарантиране на постоянна връзка между
целите, внедрените средства, очакваните резултати и получените резултати в
рамките на хронологията на една интервенция;
Оценяване: Оценката е поглед върху реалното влияние на интервенцията за
технологията на общественото здраве в случая на важните услуги като питейната
вода, отпадъците, чистотата, убежищата и т.н. Съществува серия от процедури и
стандарти за услугите на инженерство на общественото здраве. Някои от тях са:
 По време на бедствията, хората трябва да имат сигурен и равнопоставен достъп
до достатъчно количество питейна вода;
 Приготвяне на храна, лична хигиена и почистване. Средно, водата, използвана за
пиене, приготвяне на храна и лична хигиена, в каквото и да е жилище, е от
минимум 15 литра на човек на ден.
 Жертвите на едно земетресение трябва да имат съответстващ брой тоалетни,
достатъчно близо до местоживеенето, за да имат бърз, сигурен и приемлив
достъп, в който и да е момент от денонощието;
 Националната система за мениджмънт на бедствията трябва да осигури среда,
която да не бъде замърсена с твърди отпадъци, включително медицински
отпадъци, и да има средства за изхвърлянето на домашните отпадъци по един
съответстващ и ефективен начин;
 Лицата, пострадали от бедствие вследствие на земетресение трябва да имат
достатъчно дрехи, одеяла и спално бельо за да се осигури тяхното достойнство,
сигурност и добро състояние.

III.11.11 Безопасност и сигурност
Тогава, когато се познават заплахите и специфичните уязвимости, могат да бъдат
внедрени политики и процедури за безопасност и сигурност и могат да бъдат променени, за да се
гарантира, че мениджмънта и проектите работят с възможно най-нисък риск за персонала и
оборудването.
Тези политики и процедури намаляват риска посредством намаляване на излагането на
потенциалното влияние на заплахите. Заедно с данните от процеса на оценка, тези политики и
процедури включват националните планове за безопасност и сигурност.
Извънредните ситуации показват, че независимо от приетата процедура за сигурност,
определени основни политики и процедури за безопасност и сигурност са съответстващи за
всички хора и за дейността на всички организации. Стандартните политики и процедури на
плановете за сигурност и безопасност включват следните действия:













Лично поведение;
Строителството и организирането на строителната площадка;
Работата с превозни средства;
Медицински процедури;
Лични проблеми;
Сигурността на посетителите;
Докладването на инцидентите;
Сигурността на информациите;
Комуникации;
Работа и трансфера на средства;
Евакуацията.
За да се избегне значителната загуба на човешки животи и на икономическите загуби в
случай на земетресение, сградите които са несъответстващи от гледна точка на издръжливостта на
земетресения трябва да бъдат консолидирани, или трябва да бъдат съборени и реконструирани.
Предотвратяването на не-структурните щети е една важна точка от проблемите на сигурността и

безопасността. За да сме готови в случай на бедствия, предизвикани от земетресения и за
ограничаване на щетите, съществуват прости мерки на предпазливост.
В случай на земетресение, процедурите за сигурност, трябва да покриват следните
принципи:
 Избягване на вредни действия, свързани със защитата, които могат да бъдат
предизвикани от прекален хуманитарен отговор. Използвания хуманитарен отговор
трябва да изпълнява всички отговорности, за да се избегне излагането на други
опасности на хората, пострадали от бедствието, посредством строежа на убежища
за хората, преместени от други несигурни жилища;
 Осигуряването на достъп до безпристрастна помощ определя отговорността да се
уверим, че хуманитарната помощ е на разположение на всички, които имат нужда от
нея, по-специално най-уязвимите или тези, които се сблъскват с изключване по
политически причини, или по други причини. Отказът на достъп до необходима помощ е
проблем, свързан със сигурността. Той включва, но не се ограничава до отказа на
хуманитарни организации да окажат помощ;
 Помощ при основателно оплакване, достъп до решения и възстановяване след
дейностите.

III.11.12 Логистика и Неправителствени Организации (НПО)
Хуманитарната логистика е процес на планиране, внедряване и контрол на ефективния,
икономически поток и складиране на стоките и материалите, както и на съответстващите
информации от мястото на произход, до мястото на консумация, с цел подпомагане на
страдащите уязвими хора (Thomas şi Kopczak, 2005). Хуманитарните вериги за доставки могат да
бъдат натоварени непредвидимо за кратко време, като са необходими инвентарни политики и
сигурен поток на информациите, за да се минимизира страданието в пострадалите зони.
Логистиката е един важен компонент от плана за отговор при извънредна ситуация на
национално и местно ниво, за осигуряването на съответстващите услуги, на подходящото място, в
подходящия момент и в подходящото количество. Планирането на логистиката за бедствия се
нуждае от познаването на географските, социалните, политическите и физическите
характеристики на региона. По принцип, процедурите на планиране на логистиката трябва да
отговарят на следните въпроси:







Какви ресурси са необходими и в какво количество?
Как могат да бъдат набавени?
Как могат да бъдат транспортирани до засегнатото място?
Какви екипи ще вземат участие в операциите?
Как се осъществява координирането между различните екипи?
За да се отговори на тези въпроси е необходимо да се определи наличността на
стратегическите ресурси, за логистичните ресурси, за логистичната подкрепа, посредством
използването на следните методи:
 Анализиране на капацитета на транспортната инфраструктура за транспорта на
стоки;
 Откриването на потенциалните местоположения за логистични и разпределителни
центрове;
 Оценка капацитета на пристанищата и летищата, и дали те могат да се справят с
извънредните ситуации при различни условия;
 Анализ на политиките на управление, на плановете и на подготовката на логистичната
подкрепа.
По време на едно бедствие, трябва да бъдат взети повече логистични решения.
Навременното закупуване на стоки за минимизирането на бедствието трябва да бъде направено с
цел изпълнение на исканията на жертвите на едно бедствие. Каквото и да е закъснение на
зареждането може да усложни логистичните операции и може да влоши положението на
жертвите. Ефективното изпълнение на процеса на зареждане се нуждае от финансови ресурси за
запазване на дейността на закупуване, преди и по време на бедствието.

Доставката на стоки до местоположението което трябва е функция на транспортната
структура. Ако едно местоположение е изложено на бедствие, като историческите данни показват
една значителна честота на такива събития, транспортната структура, свързваща тази зона с други
сигурни зони трябва да бъде подобрена, с цел осигуряване доставката на стоки към пострадалите
зони, за да стигнат те за едно съответстващо време.
За да се осигури доставката навреме на провизии в случай на бедствие, изключително
важно е да се определят местата за складиране и да се определи какви елементи трябва да бъдат
складирани. Складовете трябва да имат систематични доставки и да бъдат организирани към
желаната дестинация, като трябва да служат и като място за складиране на стоките така, че те да
не се изгубят, или да не бъдат заразени.
Тогава, когато се случва бедствие, важно е навременното разпределяне на стоките за
хората. Този процес трябва да бъде структуриран така, че да отговори на нуждите на населението.
Приоритет трябва да бъдат най-пострадалите зони, като трябва да съществува добра координация
между различните агенции.
Всички логистични действия (закупуване, транспорт, разпределяне и складиране) са
тясно свързани помежду си. Неуспехът в една зона може да доведе до неуспех на цялата
логистична операция.
Проучващите операциите са работили активно за създаването на модели и технически
решения, които да се адресират към спешната логистика, за да се намалят ефектите от бедствието
до възможно най-ниско ниво.
Създадени са много математически модели, които изчисляват броя на необходими услуги
във вероятните зони на бедствие. Едни от тях отговарят на проблемите, свързани с
разпределението на ресурси в случай на извънредна ситуация; други вземат предвид проблемите,
свързвани с евакуирането на населението в случай на извънредна ситуация и анализират как може
да бъде подобрена точността и ефективността на мрежата за доставки за да се отговори в случай
на бедствие. За читателите на тази работа, правим референция с документите на Wright et al.
(2006) за едно широко преразглеждане на местоположението и отделянето на ресурси, методите
за евакуация и планирането и отговора с цел минимизиране на бедствието.
Неправителствените организации са по принцип международни, национални или местни
организации, създадени независимо от правителството на съответната държава.
Все повече хуманитарни НПО-та играят критична роля във все повече природни
бедствия, които се превръщат в хуманитарни кризи. Опитът на организациите и / или персонала в
подобни ситуации, от други държави по света, както и във връзка с финансирането, ги прави
много ефективни при хуманитарни интервенции.
От друга страна, националните и местни НПО-та са запознати с условията и терена и
имат достъп до местни ресурси свързани с материали, оборудване и доброволци, което ги прави
безценни. НПО-тата играят фундаментална роля, като са част от следните процедури:



Превантивна функция, посредством ранното известяване и подготовката;



Следене спазването правата на човека;



Функцията на минимизиране и възстановяване.

В случая на земетресение, НПО-тата могат да координират и направляват
международната и национална помощ към жертвите на природните и технологични бедствия. Те
съвместяват спасителните дейности с работите за развитие, с цел заздравяване на капацитета на
националните дружества, и чрез това, капацитета на отделните индивиди. В процеса на
осигуряване на помощ, действията и процедурите трябва да бъдат в съответствие с кодексите на
поведение за дейността на НПО-тата в случай на бедствие.
Кодексът на поведение за Международния Червен Кръст и Движението на Червения
Полумесец и НПО-тата за ограничаване на бедствията, който е редактиран съвместно от
Международната Федерация на Червения Кръст и Дружествата на Червения Полумесец и ICRC
(Caritas Internationals, Католическите Служби, Международната Федерация на Дружествата
на Червения Полумесец, Международното Движение Спасете Децата, Световната Лутеранска

Федерация, Oxfam, Световният Църковен Съвет, Международния Комитет на Червения Кръст
– Членове на Ръководния Съвет на Хуманитарен Отговор).
Кодексът на поведение – Принципите за Поведение на Международния Червен Кръст и
за Движението на Червения Полумесец съдържа:



















„Хуманитарните нужди са на първо място” Правото да получиш и предоставиш
хуманитарна помощ е фундаментално хуманитарно право, на което трябва да се радват
всички граждани, от всички държави.
„Оказаната помощ независимо от раса, вероизповедание или националност, на всички хора е
без различия на какъвто и да е принцип. Приоритетите на помощта се изчисляват само на
базата на нуждите” винаги когато е възможно, ще се основава на осигуряването на помощ,
след внимателна оценка на нуждите на жертвите на бедствието и на капацитета на
местните сили, които са създадени вече за да се отговори на тези нужди.
„Помощта няма да бъде използвана за политически, частни или религиозни цели”
Хуманитарната помощ се предоставя в съответствие с нуждите на хората, семействата и
общностите, независимо от правото на Неправителствените Хуманитарни Агенции да
изразяват определени политически или религиозни мнения.
„Ще положим всички усилия да не действаме като политически инструменти на чуждите
правителства” Неправителствените Хуманитарни Агенции са агенции, работещи
независимо от правителствата. За това имат формулирани собствени политики и
стратегии на внедряване, за да не прилагат политиките на някое правителство, с
изключение на случаите когато те съвпадат със собствените му политики.
„Ще уважаваме културата и обичаите” Ще спазват културата, структурите и обичаите на
общностите и държавите в които действат.
„Ще се опитаме да изградим отговора на едно бедствие на базата на местния капацитет”
Всички лица от общностите – дори и в случай на бедствие – имат капацитет и са уязвими.
Тогава когато е възможно тези капацитети ще бъдат консолидирани чрез наемането на
местен персонал, закупуването на местни материали и търговия с местни компании. Когато
е възможно, трябва да се сътрудничи с местни НПО-та, като партньори за планирането и
прилагането, като трябва да се сътрудничи с местните правителствени структури, в
зависимост от ситуацията.
„Ще бъдат намерени начини за въвличане на бенефициентите на програмата за мениджмънт
в предоставянето на помощ” Помощта при бедствие никога няма да бъде наложена на
бенефициентите. Ефективната помощ и трайното възстановяване могат да бъдат найдобре тогава, когато съответните бенефициенти участват в проектирането,
мениджмънта и изпълнението на програмата за помощ.
„Помагащите трябва да се стараят да ограничат бъдещите уязвимости на бедствия, както
и да изпълнят основните изисквания” Всички Спасителни действия влияят на възможността
за развитие за дълъг период от време, или положително или отрицателно. Знаейки всичко
това, трябва да се борим за изпълнението на програми за спасяване, които намаляват
активно уязвимостта на бенефициентите пред бъдещите бедствия и помагат за
създаването на нов устойчив стил на живот.
„Смятаме се за отговорни пред тези, на които се опитваме да помогнем и спрямо тези от
които очакваме ресурси” Често пъти, действията са една институционална връзка между
тези, които искат да помогнат и тези които имат нужда от помощ по време на
бедствията. Също така, НПО-тата трябва да бъдат смятани за отговорни и в двата
случая.
„В нашата информационна, публична и промоционална дейност ще разглеждаме жертвите
на бедствията като достойни хора, не като безпомощни предмети” Уважението към
жертвите на бедствия, като равнопоставени партньори в действията, никога не трябва да
се губи.
Референции: Проектът Sfera, Хуманитарна Харта и Минималните Стандарти на Отговор в Случай на
Бедствие.

РЕЗЮМЕ И ИЗВОДИ
Тази книга представлява основната реализация на Мрежата за Сеизмична
безопасност на Черно Море – Проектът ESNET, започвайки с Оценката на страните, последвана
от Националните планове за действие, Правилата за действие в случай на земетресение, взети
предвид от участниците в проекта. Целта на работата е да направи известни резултатите от проекта
за широката публика от държавите участници и дори повече.
На базата на Анализа на оценката за страните, могат да бъдат направени
следните изводи:

Румъния, България, Турция и Република Молдова имат модерни системи за
проследяване на сеизмичността.
Националният Институт за Физика на Земята (NIEP) работи с мрежа в реално време, като
нейната цел е да следи сеизмичната активност на територията на Румъния, доминирана от
земетресенията със средна дълбочина от Вранча (60 – 200 км.). Дигиталната сеизмична мрежа, в
реално време, представена на Фигура І.37, се състои от 86 сеизмични станции (с три компоненти)
и две мрежи тип “array”: BURAR (с 12 елемента) и PLOR (7 елемента). Всички данни,
регистрирани от тази мрежа се изпращат в реално време в NIEP за автоматична обработка, анализ и
разпространение. Сеизмичните станции на разстояние са оборудвани с три-компонентни
сеизмометри за слаби движения и акселерометър с три компоненти за силни движения. В
сътрудничество с Института за Геофизика и Сеизмология от Република Молдова са инсталирани
сеизмични дигитални станции в Република Молдова. Данните от сеизмичните станции от
територията на Република Молдова се получават в реално време в Националния Център за Данни
на NIEP. Сеизмичната Мрежа от Румъния е свързана към организациите IRIS и ORFEUS и към
други европейски държави, посредством Интернет, като участва в близко до реално време с данни
за формата на вълната от 6 станции с широка лента и array BURAR за регионалната и
международна обмяна на данни.
Националната сеизмична мрежа от България, се състои в настоящия момент от 14
постоянни дигитални станции. Всички станции са оборудвани със сеизмометри с широка и много
широка лента. Националният Институт по Геофизика, Геодезия и География (NIGGGG) работи и с
две местни сеизмични мрежи със 7 станции. В рамките на трансграничния проект между Румъния и
България „Дунавска Трансгранична Система за Ранно Известяване в Случай на Земетресение” са
инсталирани 8 нови сеизмични станции в северна България. Освен това, са инсталирани 8
акселерометъра в основните градове в трансграничната зона между Румъния и България. Данните
от всички 28 станции и 8 акселерометъра се изпращат в реално време в Националния Център за
Сеизмологични Данни в София използвайки се VPN и MAN мрежите на Българска
Телекомуникационна Компания. Националния Център за Сеизмологични Данни (NSDC) в рамките
на NIGGG, София е определен като постоянен център за разпространение на сеизмологични данни
в реално време (към центровете от Европа и околните държави.
В Турция, Обсерваторията Kandilli и Института за Проучване на Земетресения (KOERI) са
отговорни в настоящия момент, за събирането на сеизмични данни и предоставянето на параметрите
на земетресенията в реално време в Турция и съседните зони. Параметрите на земетресенията в
реално време се предоставят на всички организации отговарящи за бедствията. KOERI инсталира
във всяка част на Турция и развива Турската Сеизмологична Мрежа. Земетресенията, които се
случват в която и да е част на Турция са локализирани, техният магнитуд се изчислява в много
кратко време посредством данните, получавани непрекъснато, в реално време от мрежата, 7 дни в
седмицата, 24 часа в денонощието. Общият брой станции е 192 свързани посредством сателит и/или
онлайн. Освен тези станции, с подкрепата на Turkish Telekom, в Мраморно Море са инсталирани 5
станции на дъното на морето (3 компонента със сензори ВВ (360 сек.), акселерометър 3С, апарат за
измерване на налягането, хидрофон, апарат за измерване на температурата, подводно осветление,
дебитметър, камера/осветление в реално време) и първата обсерватория в реално време, на дъното на
морето, създадена от KOERI.
Сеизмичността в Република Молдова, се определя главно от земетресенията със средна
дълбочина от Вранча и земетресенията от кората в Северна Добруджа, и двете зони намиращи се в
Румъния, и някои събития случващи се в Черноморския басейн. Проследяването на сеизмичността,

на национално и международно ниво в Република Молдова, се прави от „Мрежата за Сеизмични
Проучвания” на Института по Геология и Сеизмология на Академията на Науките, включваща шест
сеизмични станции, намиращи се в градовете Кишинев, Кахул, Леова, Сорока и в селата Милещи
Мичи, Джурджиулещи (зони с степен на интензитет от 8, 7, и 6 степен по МШК).

В съответствие с определените практики, Института по Геология и Сеизмо логия
предава данните, свързани с параметрите на земетресението (координати, време, дълбочина) на
Отдела за Извънредни Ситуации, на други държавни институции, като това става в случай на
земетресение с магнитуд по-голям от МGR>4.0. Идентифициран е един главен проблем: съществува
неравномерно разпределение на станциите в зоната, като повечето са разположени едностранно (с
почти еднакъв азимут) спрямо земетръсните източници на силни земетресения, които влияят на
територията на Република Молдова. Препоръчва се разширяването на националната мрежа за
сеизмично проследяване (1 или 2 нови сеизмични станции в югоизточната част на Република
Молдова).

Общите характеристики на сеизмичния хазарт за определена територия са
представени, обикновено, посредством сеизмичното райониране. И четирите държави са създали
карти за сеизмично райониране, които са сравнително нови.
Картата за сеизмично райониране на България е част от строителния кодекс, приет през
1986 година. Картата е създадена от гледна точка на макросеизмичните интензитети; По
настоящем българските специалисти са създали, също така, сеизмично райониране на базата на
Eurocode-8 в PGA. Де-агрегация на сеизмичния хазарт за период на повторяемост 475 години
(вероятност за превишаване 10% за 50 години) за PGA е направена за 8 града (административни
центрове) на допустимата по ESNET зона от България.
В Румъния съществуват норми за проектиране на гражданското, индустриалното и
земеделското строителство, както и за сградите за животни, от гледна точка на издръжливостта в
случай на земетресение, които се прилагат още от 1941 година. Широко използвани са два
класически подхода за Оценката на Сеизмичния Хазарт (SHA): Вероятностен (PSHA) и
Детерминистичен (DSHA). В момента, изискванията за проектиране от гледна точка на
издръжливостта на земетресение са регламентирани посредством следните документи:
- Новият Кодекс № Р-100-1/2013 (хармонизиран с Eurocode 8) с Картата на сеизмично
райониране на територията на Румъния, (от гледна точка на проектирането на ускорението на
терена), представяща изчисленията на ускорение на почвата за среден интервал на повторяемост от
100 години;
- Закон № 10/1995 относно качеството на конструкциите, заедно с допълнителните
регламентации, одобрени от Правителствено Решение № 766/1997, с последващите промени и
допълнения.
Новите кодекси за сеизмична защита след преразглеждането на P-100/ 1991, през 1992 и 1997
година, въвеждат задължението да се прави оценка и в зависимост от случая за ремонтирането на
съществуващите сгради в съответствие с определените критерии, с помощта на обществено
финансиране. Тази политика постави сериозни технически, социални, законови и финансови
проблеми, чиито последствия показаха трудностите на този необходим подход.
Най-новата карта на сеизмичния хазарт на Република Молдова е създадена, използвайки
вероятностния подход. Зоналната карта на еднаквите интензивности по скалата на МШК представя
вариации на очакваните интензитети, с интервали между VІ и VІІІ на територията на страната.
Оценката на способността за усилване и преобладаващите периоди на почвата доведе до създаването
на нови карти за сеизмично микрозониране на град Кишинев. Картите за микрозониране могат да
бъдат използвани при планирането на използването на терените и антисеизмичното проектиране,
оценка на сеизмичния риск и създаване на мерки за минимизиране на риска.

През ХХ век, териториите на 4-те държави са се сблъсквали със силни земетресения,
които са имали като резултат многобройни жертви и икономически загуби: ето защо, оценката,
проследяването и минимизирането на сеизмичния риск са много важни за всяка от държавите
участващи в проекта.

През последните години, една от основните цели на Националния институт за Физика на
Земята (NIEP) от Румъния, е да използва сеизмологичната мрежа в реално време, за да получи
приблизителна оценка на загубите в случай на земетресение, както и за да предостави адекватна
картина за това как едно голямо земетресение би повлияло на обществото. За това са започнати
много проекти свързани със сеизмичния риск и оценката на загубите за Букурещ, както и
внедряването на система за оценка на загубите за трансграничния регион между Румъния и
България.
Оценката на Автоматизираната Система за Последствията от земетресение (наречена
ASEC) е предложена от българските специалисти (1992, 1995). Системата е предложена с цел
минимизирането на основните проблеми, свързани с бедствията: 1) организирането на дейностите
веднага след събитието 2) превантивните мерки преди събитието, като план за минимизиране на
бедствията за дълъг период от време. Резултатът от програмата е възможността за представяне на
интензитета на земетресението, човешките жертви и щетите по сградите.
В Турция, скоро създаденият сценарий, свързан с риска от земетресение за Истанбул,
представя значителни стойности и на хазарта и на риска. Едно важно средство за оценка и
минимизиране на сеизмичния риск е Системата за Бърз Отговор. Картите на сътресяемост, щетите
и жертвите могат да бъдат създадени автоматично в центровете за данни, след земетресението, и
да бъдат представени на крайните потребители в интервал от 5 минути.
В Република Молдова, сеизмичния риск е разглеждан като пресечна точка на хазарта със
сеизмичната уязвимост и представлява измерението на земетръсния потенциал върху сградния фонд
и физическата среда в Молдова. Създадени са сценарии за контрол и намаляване на сеизмичния
риск. Направени са частични оценки на очакваните загуби за сградите в град Кишинев, като това е
направено на базата на историческите данни и земетръсните сценарии, като също така е извършена
оценка на очаквания магнитуд, на щетите и жертвите. Резултатите позволяват вземането на
специфични мерки за намаляване последствията от земетресения за околната среда,
инфраструктурата и населението.

Ефективния подход за намаляване на сеизмичния риск е свързан с ранното
известяване в случай на земетресение. Времето на известяване, което могат да предоставят тези
системи, в случай на силни земетресения, при нормални условия, може да бъде от няколко десетки
секунди.
Румъния, България, Турция и Република Молдова са на различни нива на развитие на
Системите за Ранно Известяване (EWS). Системата за ранно известяване в Румъния е най-сложната и
е напълно действаща. Тя позволява изпращането на известие за земетресение в Букурещ, в реално
време, максимум 5 секунди след засичането на епицентъра на събитието. Този факт позволява
времето на известяване да е 20-27 секунди за автоматичното издаване на действия от предупредената
институция.
От 09.2008 година, в България работи модерна национална система за ранно
известяванепредупреждение в случай на бедствие.
Системата се състои от 2 подсистеми:
Подсистема 1 за известяване на властите и партньорите от Единната Система за Спасяване
– с капацитет от 28 000 официални лица, с възможност да бъдат включени всички нива на
мениджмънт – от Президент до най-ниското местно ниво.
Подсистема 2 (Сиренна система) за ранно известяване и предупреждение на населението,
покрива 30% от населението на страната и 5% от територията и – най-големите десет града.
В рамките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България (2007 –
2013) е създадена трансгранична система за известяване в случай на земетресение, с цел
предотвратяване на природните бедствия в трансграничната зона, вземайки се предвид ядрените
централи и други високорискови единици, намиращи се по поречието на Дунав, на територията на
Румъния и България.
В Турция, ранното известяване е част от IERREWS (Системата за Бързо Реагиране в Случай
на Земетресение и Ранно Известяване на Истанбул). Десет приемника за силни движения са
поставени възможно най-близко до Големия Разлом на Мраморно Море, работещи в онлайн режим.

Постоянното записване на параметрите от тези станции и изпращането им в основния център за
данни, се прави посредством сателитна връзка.
Вземайки предвид комплексността на разкъсване на разлома и малкото разстояние до
съответния разлом, е създаден един опростен и сигурен алгоритъм за ранно известяване, основаващ
се на превишаването на прага на нивото на амплитудата за определен интервал от време. В
зависимост от местоположението на земетресението (започването на разкъсването на разлома) и
устройството, което приема данните, времето на известяване може да бъде до около 8 секунди.
В Република Молдова, в сътрудничество с NIEP, бе създадена частично система за сеизмично
известяване в реално време за град Кишинев. Времето на известяване за столицата се оценява на
около 37 – 40 секунди.
Системата за Известяване в Случай на Земетресение (EWS) се намира в рамките на
Института по Геология и Сеизмология. След вземането на решението за сеизмично алармиране, в
случай на земетресение, тази система използва постоянно получаваните данни през интернет от
четири станции в Румъния, намиращи се в епицентралната зона – VRI- Вранча, MLR – Мунтеле
Рошу, ODBI – Одобещи и PLOR – Площина, както и от местни станции от Молдова – UIS –
Кишинев, GIUM – Джирджиулещи и SORM – Сорока. Сеизмичните информации са обработени от
Националния Център за Данни от Молдова, Кишинев. Системата, намираща се в стадии на
разработване в Института по Геология и Сеизмология, е една от първите стъпки в тази насока. За
момента, алармата се получава по интернет и се изпраща автоматичното към други потребители,
както и към специалното оборудване, което е инсталирано, като това ще помогне за сигнализиране
посредством специално предназначени линии, като мрежи за радиопредаване, мобилни телефони и
други комуникационни средства. Внедряването на тази система ще включва Гражданска Защита и
Системата за Спешна Помощ / MIA, всички зони на страната, всички главни индустриални единици
за да се минимизират потенциалните загуби вследствие на силните земетресения.

Бе създадена дългосрочна платформа за сътрудничество между страните участнички в
проекта, в областта на превенцията, проследяването и намесата в случай на земетресение.
Платформата е под формата на мрежа, чиито елементи са: интернет портал (http://www.blackseaesnet.eu), софтуер за проследяване и ранно известяване и комуникационен инструмент (e-group)
http://www.esnet-egroup.eu/. За да се осигури за това, че мрежата ще е работеща за дълъг период от
време, бе подписан договор не само с партньорите по проекта, а и с институции в следните области:
централни и местни обществени власти, единици за спешни ситуации, образователни и научни
институции – общо 24 подписали се такива институции. Порталът е едно добро средство за
комуникация с партньорите, но и с гражданите във връзка със съвместните интереси, свързани със
земетресенията.
Могат да бъдат направени следните изводи във връзка с Националните пранове за действие:

Нивото на развитие във връзка със сеизмичните проучвания варира в различните
страни партньори в проекта ESNET. Плана за съответствие на действията е създаден с цел
предотвратяването на бедствията и намаляване на загубите, предизвикани от земетресения в
страните от Черноморския басейн. Създаването на Плана за Съответствие е обусловено от
необходимостта да бъде използвана единна политика в областта на природните заплахи, като тези
планове вземат предвид опита от скорошните бедствия, случили се в Черноморския регион, както
и световния опит. Документът предвижда развитието на нови взаимоотношения между
партньорите на различни нива, проучване (на академично ниво) и икономика. Плана за
съответствие има комплексен характер и се състои от две глави: Технически План и Оперативен
План.
Техническият План включва действия, като например: разпространение на сеизмичните
данни и информации в реално време за важните земетресения, преразглеждане на каталога на
земетресенията за региона на Черно Море, регистриране на системата за ранно известяване,
научни проучвания и други.
Оперативният План предвижда действия като: заздравяване на способностите за
координиране след земетресение, на институциите за проследяване, властите, медиите, спешните
единици, сътрудничеството с местните власти, за да се повиши качеството на индикациите и
регламентите с цел по-добро прилагане на строителните норми и използването на терените,

създаването на програма за подготовка в случай на земетресение, промотиране на дейностите за
осъзнаване и други.
Плановете за действие на национално ниво се състоят от детайлно описание на
Действията след земетресението (участващи институции, планове, ресурси, обучение на
участващите лица, и т.н.).
В България, през 2012 година, е създадена новата Национална Платформа за Ограничаване
Риска от Бедствия (DRR). Платформата е ръководена от Министерство на Вътрешните Работи като
включва всички министерства и правителствени институции, свързани с дейността на DRR, както и
частния сектор, Българската Академия на Науките, Българския Червен Кръст, Асоциацията на
Българските Общини, и т.н. Българският Червен Кръст е създал и приел Политика и Стратегия за
действие в случай на бедствия до 2020 година. Създадена е Концепция за развитието на екипите от
доброволци в случай на бедствия. Министерството на Извънредните Ситуации, заедно с други
важни власти, създава Националната Програма за защита в случай на бедствия и Годишния План за
защита в случай на бедствия, както и Годишния План за спешни действия и мерки за спешно
възстановяване на сигурността.
Националната Система от Румъния за Мениджмънт на Извънредните Ситуации е съставена
от: Комитетите за извънредни ситуации; Главния Инспекторат за Извънредни Ситуации;
Професионалните Служби за Спешна Помощ; Оперативните центрове за извънредни ситуации;
Командването на действията. В законовата и организационна рамка, визираща перспективата за
среден и дълъг период от време, мениджмънтът на извънредните ситуации на Румъния е фокусиран
главно върху зоните за мениджмънт на риска, създаването на системата за подготовката на
интервенцията и населението, за третирането на различните извънредни ситуации; развитието на
интероперативността и сътрудничеството с подобни структури от други държави. Националният
Комитет за Извънредни Ситуации, организиран от Министерство на Администрацията и
Вътрешните Работи, и министерските комитети за извънредни ситуации са отговорни за
прилагането на политиките за ограничаване на риска от бедствия на национално ниво.
Законът за бедствията е все още основния документ, който има предвид всички дейности
свързани с бедствията, както и отговорностите на държавно ниво в Турция. Освен този закон,
някои министерства, като Министерство на Околната Среда и Горите и Министерство на
Здравеопазването и т.н. участват в намаляването на риска от бедствия, реакцията след бедствията и
проблемите, свързани с възстановяването. Въпреки това, съществуват някои конфликти между
законите, управляващи отрасловите отговорности и Закона за Бедствията, както и какъв тип
процеси на планиране са необходими за намаляване на риска от бедствия, като те се нуждаят от
разяснения.
В Молдова съществуват три ключови институции, натоварени с минимизирането на риска
от земетресение: Държавната Агенция за Гражданска Защита и Извънредни Ситуации (SPES),
Министерство на Регионалното Развитие и Строителството, Института по Геология и Сеизмология.
Молдова има съответстваща законова рамка и регламентации, имащи предвид подготовката и
реакцията при бедствия. Законът за Гражданската Защита определя SPES като национална власт и
определя ясни роли и отговорности за Кабинета на Президента, Парламента и ключовите
Министерства.
Едно важно предимство, произтичащо от работите на сътрудничество, в рамките на проекта
“ESNET” е развитието и промотирането на Процедурите и правилата за действие в случай на
земетресение. Следните основни действия и процедури се осигуряват в случай на земетресение:


Общи определения и принципи във връзка с бедствията, етични аспекти.
Хуманитарните акции трябва да бъдат насочвани от хуманитарни процедури, правилата и
принципите на хуманността, означавайки фокусиране върху спасяването на човешки животи и
намаляване на страданието тогава, когато са открити жертвите; безпристрастност означавайки
действия само на базата на нуждите, без дискриминация в рамките на пострадалото население;
неутралитет, означава че хуманитарната намеса не трябва да подпомага някоя от страните в един
въоръжен конфликт или друг спор, в случай на провеждане на такава дейност; и независимост,
означава автономност на хуманитарните цели спрямо политическите, икономическите, военните или
други такива цели.



Планиране и мениджмънт, ръководен дух, принципи и процедури за вземане на
решения. Вследствие на ограничените ресурси, са необходими съвместни усилия на правителствено,
частно и общностно ниво. Това ниво на сътрудничество се нуждае от съвместно и организирано
усилие с цел минимизирането, подготовката, отговорът и възстановяването в случай на извънредни
ситуации и техните ефекти, във възможно най-кратки срокове.


Риск и анализа на уязвимостта. Рискът е резултатът от връзката между хазарта и
уязвимостта на елементите повлияни от хазарта. В случая на земетресенията, целта на анализа на
риска трябва да бъде използването на тази връзка, за да се определят приблизително и да се оценят
възможните последствия и влиянието на естествените екстремни събития на определени групи от
населението от гледна точка на техния живот. Това включва последствията на социално,
икономическо ниво и на ниво на околната среда.

Събиране на информации и разрешаване на проблемите на комуникацията. Едно силно
земетресение може да удари една или повече зони, региони, или дори държави едновременно.
Ефектите могат да увеличат щетите до степен да направят местните комуникационни системи
несъответстващи или извън строя за дълъг период от време. В този контекст, събирането на
информации и проблемите на споделяне на комуникациите са изключително важни.

Гео-пространствена подкрепа (сателитни снимки, комуникации и навигация).
Повечето информации, които са необходими за подготовката в случай на бедствие, отговор,
възстановяване и минимизиране, включва използването на гео-пространствени информации. В
мениджмънта на процедурите за гео-пространствена подкрепа се използват различни
информационни технологии, в различните фази от мениджмънта на бедствията.

Възстановяване и реконструкция. Отговорът при бедствие е общата сума от
предприетите действия от хората и институциите, за да се справят с бедствието. Концентрирането
върху фазите на отговор и възстановяване на цикъла на мениджмънт на бедствията и изпълнението на
нуждите на населението до откриването на постоянни решения, които са по устойчиви.
Реконструкцията и възстановяването след бедствието са един комплексен проблем, с повече
измерения.

Аспекти, свързани с политически съображения. Проблемът с бедствията се появява в
една комплексна политическа среда и никога не може да бъде отделен от политическите
съображения.


Издирвателни и спасителни действия. Спасителните действия на хората останали под
развалините след земетресението са а екипна работа, като това прави изключително важно
сътрудничеството на хора, специализирани в различни области. Имайки предвид, че увреждането
или срутването на сградите е основния ефект на едно земетресение, ролята на инженерите в
спасителните работи е решаваща.


Технология на общественото здраве, чистота / хигиена. Използването на познанията,
нововъведенията и образованието за създаването на култура на сигурност и издръжливост на всички
нива, е един от приоритетите за действие за намаляване на риска от бедствия.

Могат да бъдат внедрени политики и процедури за сигурност и безопасност и могат да
бъдат променени, за да се гарантира, че центровете за команда на проектите функционират с
възможно най-малък риск за персонала и оборудването. Тези политики и процедури намаляват риска
посредством намаляване на излагането на потенциалните последствия на заплахите. Така, за да се
предотврати значителната загуба на човешки животи, както и икономическите загуби в случай на
земетресение, сградите които са несъответстващи от гледна точка на издръжливостта на
земетресения трябва да бъдат консолидирани, или трябва да бъдат съборени и възстановени.

Логистика и НПО-та. Хуманитарната логистика е процес на планиране, внедряване и
контрол на потока и складирането на стоки и материали по един ефективен и икономичен начин,
както и съответстващи информации от мястото на произхода, до мястото на консумация, с цел
оказване на помощ на страдащите уязвими хора. В случай на земетресение, НПО-тата могат да
координират и направляват международната и национална помощ към жертвите на природни и
технологични бедствия

Перспективите от гледна точка на бъдещите дейности
Вземайки предвид получените резултати и въз основа на консолидирания мениджърски
капацитет в рамките на изпълнението на проекта ”ESNET”, изглежда подходящо разширяването и
бъдещото развитие на международното сътрудничество на участниците, с цел:

 Внедряване по най-ефективния начин на всички резултати от проекта, на териториите,
повлияни от земетресения на държавите участнички;
 Засилване на многостранното регионално сътрудничество между Румъния, Турция,
България и Република Молдова за създаването на нови съвместни проекти в областта на
сеизмологията;
 Продължаване развитието на базата данни за проучванията на регионалния сеизмичен
хазарт и риск;
 Засилване на международното сътрудничество за обмяна на данни. Данните за
деформацията на земната кора, регистрирани на карти, могат да бъдат дигитализирани и изпратени на
всички партньори в региона, за научни проучвания и развитието на нови проекти;


Определянето на подходящ формат от съществуващите в Черноморския регион формати
за разпространение на данните;



Преоценка на параметрите на историческите земетресения, на база на макросеизмичните
данни, допълнително събрани от партньорите по проекта за разглеждания регион;

 Подобряване на законовата рамка, която осигурява както проектирането така и
издръжливостта на строителството на земетресения в региона на Черно море, хармонизирането и с
европейските стандарти;


Създаване на методи за проследяването, известяването и изчисляването на сеизмичния
хазарт и риск.
Освен изброените, препоръчително е едно тясно сътрудничество между институциите за
проследяване, властите и лицата, вземащи решения. Трябва да бъдат подобрени информациите, които
стават обществено достояние за потребителите.

БИБЛИОГРАФИЯ
1.

Adamia S. A., Lordkipanidze M.B., şi Zakariadze G.S.,1977. Evolution of an active continental margin as exemplified by
the Alpine history of the Caucasus, Tectonophysics, 40(3–4), 183 – 199, doi:10.1016/0040-1951(77)90065-8.

2.

ADPC, Abarquez şi Murshed, 2004.

3.

ADPC, Community – Based Disaster Risk Management for Local Authorities Course Materials, 2005 – Anbalagan, R. şi
B.Singh, ICIMOD/UNDP, Nepal 2001; GTZ, Risk Analysis A Basis for DRM (guidelines) 2004; ADPC, Hazard
Assessment şi Vulnerability Assessment, DMC Hand-out, 1995; Bellers, R. Workshop on Risk Assessment by South
Bank University, ECHO şi CDP, Manila, 1999; Citizen Disaster Response Center, 1997; Kafle, Shesh Kanta, Syangja
DDMAP, DDC Syangja, Nepal, PP.120, 2005; Kafle, Shesh Kanta şi Govinda Koirala, Citwan DDMAP, UNOCHA/DDC
Chitwan, Nepal, 2004; Standards Australia şi New Zealand, Risk Management Guidelines: Companion to AS/NZ
4360:2004.

4.

ADPC, Community-Based Disaster Risk Management for Local Authorities Course Materials, 2005; Abarquez, Imelda şi
Zubair Murshed, Community-Based Disaster Risk Management: Field Practitioners’ Handbook, ADPC (Adapted from
CBDRM-II course materials), 2004.

5.

Alcik, H., Y. Fahjan & Erdik M., 2006. Analysis of triggering algorithms for direct (engineering) early warning systems,
paper 1198 presented at the First European Conference on Earthquake Engineering şi Seismology, Geneva, Switzerland,
3– 8 September.

6.

Alcik H., Ozel O., Apaydin N., & Erdik M., 2009. A study on warning algorithms for Istanbul earthquake early warning
system, Geophysical Research Letters, 36, L00B05.

7.

Alkaz V., Boguslavski F. şi Boldirev O.,1987. An Experience of Seismic Microzoning in the Conditions of Multilayered
Soils, J. Seismological Researches 10, 54 – 73. (in Russian).

8.

Alkaz V. şi Boguslavski F., 1990. The Effects of Water Level şi Category of Grounds onto the Intensity Response of
Carpathian Earthquakes at the Territory of the MSSR Proc. of the IX Europ. Conf. on Earthquake Engineering, Moscow,
v. 4-A, 134 – 139.

9.

Alkaz V., 1999. Influence of Local Soil Conditions on Earthquake Motion in the Territory of Moldova Republic, in
Wenzel, Lungu (eds.) Vrancea Earthquakes: Tectonics, Hazard şi Risk Mitigation, Ser. "Advances in Nat. şi Technol.
Hazards Research", v.11, The Netherlands, Editorial Office Kluwer Acad. Publ., 221 – 229.

10.

Alkaz V., Zaicenco A., 1999. Spatial Correlation between Level of Water Tabelul şi Damage of Buildings After 1986
Vrancea Earthquake in Kishinev using GIS, DACH-Tagung Conference, Berlin, pp. 19 – 25.

11.

Alkaz V., Drumea A., Isicico E., Ginsari V., Bogdevici O., 2005. Methodology of Microzonation şi it Aplication for
Kishinev City territory. Chisinev, Elena, 115 p. (in Romanian).

12.

Blair L., şi Spangle W., 1979. Seismic Safety şi Land-Use Planing. U.S. Geol. Survey Prof. Paper, 941 – B.

13.

Ambraseys N. N. şi Finkel C., 1991. Long-Term Seismicity of Istanbul şi of the Marmara Sea Region Engineering
Seismology şi Earthquake Engineering ort 91/8, imperial College of Science şi technology.

14.

Ambraseys N. N., Simpson K. A., & Bommer J. J. 1996. Prediction of horizontal response spectra in Europe. Earthquake
Engineering şi Structural Dynamics, 25(4), 371 – 400.

15.

American Academy of Paediatrics, 2002, The Youngest Victims: Disaster Preparedness to feet Children’s Needs,
Retrieved on 20/11/07.

16.

Asia - Pacific Forum on Women, Law şi Development, Vol. 18, No. 3, Sept. 2005, Women in Disaster – looking back
on the impact of 1995 Kobe earthquake on women, Accessed on 27/01/08.

17.

Barka A. A., Toksöz N.M., Gülen L. şi Kadınsky-Cade K., 1998. The structure, seismicity şi earthquake potential of the
eastern part of the North Anatolian fault one. Spec. Hacettepe Univ. Ankara, Turkey, 14, 337-352.

18.

Boncev E., Bune V., Christoskov L., Karagjuleva J., Kostadinov V., Reisner G., Rizhikova S., Shebalin N., Sholpo V.,
Sokerova D., 1982. A method for compilation of seismic zoning prognostic maps for the territory of Bulgaria. Geologica
Balcanica, 12(2), 2 – 48.

19.

Bonceva H. şi Tzenov L., 1978. Selection of the structure system in dependence of the geological conditions for an
earthquake region in: Proc. 3rd National Congress on Theoretical şi Mechanics (Varna, 1978) (in Bulgarian).

20.

Boyanov I., Dabovski C., Gocev P., Harkovska A., Kostadinov V., Tzankov TZ, Zagorcrv I., 1989. A new view of the
Alpine tectonic evolution of Bulgaria, Geologica Rhodopica, vol. I, pp 107 – 121.

21.

Boycheva, A., 2013, National progress report on the implementation ofthe Hyogo Framework for Action (2011-2013)
DG Fire Safety and Civil Protection,Ministry ofInterior (MoI), Sofia, Bulgaria

22.

Christoskov L. şi Samardjieva E.,1984. An approach for estimation the possible number of casualties during a strong
earthquake. Bulg. Geophys. J., 10(4), 94 – 106.

23.

Christoskov L. şi Solakov D., 1992. Automated system for assessing the situation in the country after future strong
earthquake by the “large-scale” generalization approach, in: Proc. of State Disaster Commission, Scientific Conference,
(Sofia, 1992), pp. 12 – 20 (in Bulgarian).

24.

Christoskov L. şi Solakov D.,1995. PC-oriented system for evaluation of possible consequences of strong earthquakes
on the territory of Bulgaria, in: Proc. of ESC XXIV Gen. Assembly (Athens, 1995), pp. 1388 – 1407.

25.

Constantinova T., Cazantev O., Mucilo M., et al., 1997. Republic of Moldova: State of Art şi Dynamics of Ecology.
Kishinev, Institute of Geography Moldavian Academy of Sciences.

26.

Dachev H., Vaptzarov I., Filipov L., Solakov D., Simeonova S., Nikolova S.,1995. Investigations şi activities for
increasing of the seismic safety of the PNPP Belene site, Geophysical Institute Final Report, 1996 (unpublished), pp.
250.

27.

Demircioglu, Mine, 2010. Earthquake Hazard şi Risk Assessment for Turkey, PhD Thesis Submitted to KOERI,
Bogazici University.

28.

Dimitrova L., S.Nikolova, D.Solakov.2006. Modernization of the local seismological network in Provadia. Proceedings
of the National Conference with international participation, pp 334-337

29.

DLH, 2007, “Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar Ve Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Kıyı Yapıları,
Demiryolları Ve Havameydanları İnşaatları Deprem Teknik Yönetmeliği İçin Deprem Tehlikesi Belirlemesi”, report
prepared by Bogazici University, Kandilli Observatory şi Earthquake Research Institute, Department of Earthquake
Engineering.

30.

Dogan K., Kekovalı K., Gunes Y., Yılmazer M., Kara M., Deniz P., Berberoglu M., A catalogue of Source Parameters
of Moderate and Strong Earthquakes for Turkey and its Surrounding Area (1938-2008), Kandilli Observatory and
Earthquake Research Institute Publication, January 2009, ISTANBUL.

31.

Dogan K., Gunes Y., Kekovalı K., Kara M., Deniz P., Yılmazer M., A Revised and Extended Earthquake Catalogue for
Turkey since 1900 (M≥4.0), Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Publication, 2011, ISTANBUL.
http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/

32.

Drumea A.V. et al., 1997. Moldova. Encyclopedia of Europe şi Asian Regional Geology. Ed. E.M. Moores şi
R.W.Fairbridge. London, Charman şi Hall, p. 537 - 540.

33.

Ehrenreich J. H., 2001, A Guidebook to Psychosocial Intervention, Centre for Psychology şi Society, State University of
New York: Old Westbury, NY.

34.

ELER V3.0 Technical Manual şi Users Guide, 2010. Bogazici University, Department of Earthquake Engineering.

35.

Erdik M., Fahjan Y., Ozel O., Alcik H., Mert A., & Gul M., 2003. Istanbul earthquake rapid response şi the early
warning system, Bull. Earthquake Eng., 1, 157– 163.

36.

Ershov I.A. şi Shebalin N.V., 1984. The Problem of Seismic Scale From Seismological Point of View, in V. Steinberg
(ed.) Assessment of Seismic Actions, Nauka, Moscow, pp. 78 – 96 (in Russian).

37.

Giovinazzi S., 2005. „Vulnerability assessment şi the damage scenario in seismic risk analysis”. PhD Thesis,
Department of Civil Engineering, University of Florence, Italy.

38.

Glavcheva R., Simeonova S., şi Solakov D., 1982. A generalized model of high intensities fields for Bulgaria, Bulg.
Geophys. J., 8(3), 77 – 83.

35.

Glavcheva R., Simeonova S., Hristova T., şi Solakov D., 1983. Generalized izoseismals of high intensities for Bulgaria.
Bulg. Geophys. J., 9(3), 69 – 77.

36.

Görgün, E (2003) Calibration of Various Magnitude Scales in Turkey using Broadband Data. MSc. Thesis.

37.

Kashiwazaki, T., 2005. Women in Disaster – looking back on the impact of 1995 Kobe earthquake on women, retrieved
on 20/11/07.

38.

Köseoğlu Küsmezer, A., Meral Özel, N., and Barış Ş. (2011) Spectral determination of Moment Magnitude for Marmara
Region, Phd. Thesis

39.

Istanbul Seismic Risk Mitigation şi Emergency Preparedness Project – ISMEP/Taken Pasul – 1 – For a Safe Life!,
2009, April, Turkey.

40.

Kaptan, K., 2011. Realistic Scientific Goal for Earthquake Forecasting, International Congress şi Exhibition “Natural
Cataclysms şi Global Problems of The Modern Civilization” Goecataclysm – 2011, İstanbul.

41.

Kaptan, K., 2011. Vulnerability Analysis for Disaster Management Systems, ICSS – Inernational Conference on Social
Sciences, İzmir.

42.

Letouzey J., Biju-Duval B., Dorkel A., Gonnard R., Krischev K., Montadert L., şi Sungurlu O., 1977. The Black Sea: A
marginal basin—Geophysical şi geological data, in Structural History of the Mediterranean Basins, edited by B. BijuDuval şi L. Montadert, pp. 363 – 376, Ed. Technip, Paris.

43.

Marmureanu G., Cioflan C. O., Marmureanu A., 2008. New Approach on seismic Hazard map for Romania, 2008,
Romanian Reports in Physics, 60,4,1123 – 1135.

44.

Marmureanu A., Ionescu C., Cioflan C. O., 2011. Advanced real-time acquisition of the Vrancea earthquake early
warning system, Soil Dynamics şi Earthquake Engineering, doi:10.1016/j.soildyn.2010.10.002.

45.

Mindrescu N., 1990. Data Concerning Seismic Risk Evaluation in Romania. Natural Hazards, 3, The Netherlands,
Editorial Office Kluwer Acad. Publ., 249 – 259.

46.

Mineral Policy Institute, 2003, Trouble for Highlands Pacific? Civil Unrest Results in Bloodshed as Kainantu Mine
Pushes Ahead, accessed on 27/11/07 from Social Security accessed on 19/11/07.

47.

Moldovan I.A., Popescu E., Constantin A., 2008. Probabilistic Seismic Hazard Assessment in Romania: Application for
Crustal Seismic Active Zones, Romanian Journal of Physics, Vol. 53, Nos. 3–4, P. 575 – 591.

48.

Munteanu I., Matenco L., Dinu C., şi Cloetingh S., 2011. Kinematics of back-arc inversion of the Western Black Sea
Basin, Tectonics, 30, TC5004, doi:10.1029/ 2011TC002865.

49.

NATO - Civil Emergency Planning Guideline for first response to a CBRN incident, 2002 February.

50.

Niculae T., Gherghita I., Gherghita Diana, 2006, Organizational Communication and Crisis Management (in
Romanian), 200pp.

51.

Neagoe C., Manea L., Ionescu C., 2011. Romanian complex data centre for a dense seismic network, Annals of
Geophysics, 54, 1, 2011; doi: 10.4401/ag-4809.

52.

Okay A. I., Şengör A.M.C., şi Görür N., 1994. Kinematic history of the opening of the Black Sea şi its effect on the
surrounding regions, Geology, 22(3), 267 – 270, doi:10.1130/0091-7613(1994)022<0267: KHOTOO>2.3.CO;2.

53.

Okay A. I., Satir M., Maluski H., Siyako M., Monie P., Metzger R., şi Akyuz S., 1996. Paleo- şi Neo-Tethyan events in
northwestern Turkey: Geologic şi geochronologic constraints, in The Tectonic Evolution of Asia, edited by A. Yin şi T.
M. Harrison, pp. 420–441, Cambridge Univ. Press, Cambridge, U. K.

54.

Papadopouos G.A. & Arvantides A., 1996. Earthquake Risk Assessment in Greece, in Schenk (ed.), Earthquake Hazard
şi Risk, Ser. "Advances in Nat. şi Technol. Hazards Research", v.6, The Netherlands, Editorial Office Kluwer
Acad.Publ., 221 – 229.

55.

Palamarciuc G., 2001. Protection territory Republic of Moldova against flooding. Report, ACVA, v.1, p.200.

54.

Panza G. F., Kouteva M., Vaccari F., Peresan A., Cioflan C.O., Romanelli F., Paskaleva I., Radulian M., Gribovszki K.,
Herak M., Zaichenco A., Marmureanu G., Varga P., Zivcic M., 2008. Recent achievements of the neo-deterministic
seismic hazard assessment in the CEI region, 2008 SEISMIC ENGINEERING CONFERENCE COMMEMORATING
THE 1908 MESSINA AND REGGIO CALABRIA EARTHQUAKE, Part1-2, 402 – 409.

55.

Pavlov P., 1995. Application of 2d numerical modeling for microzonation of Kishinev City. Reports of the moldavian
academy of sciences, no 1, 105 – 108 (in russian).

56.

Robinson A. G., Rudat J.H., Banks C.J., şi Wiles R.L.F., 1996. Petroleum geology of the Black Sea, Mar. Pet. Geol., 13,
195–223, doi:10.1016/ 0264-8172(95)00042-9.

57.

Saintot A., Brunet M.F., Yakovlev F., Sebrier M., Pasulhenson R., Ershov A., Chalot Prat F., şi McCann T., 2006. The
Mesozoic Cenozoic tectonic evolution of the Greater Caucasus, Geol. Soc. Mem., 32(1), 277 – 289,
doi:10.1144/GSL.MEM.2006.032.01.16.

58.

Solakov D., S. Simeonova, P.Trifonova (2012) De-aggregation of probabilistic seismic hazard assessment for Bulgaria,
Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci. Vol 65, No4, pp.499-504

59.

Solakov D., L.Dimitrova, S.Nikolova, St. Stoyanov, S.Simeonova, L.Zimakov, L.Khaikin. 2011. Bulgarian national
digital seismological network. Proceedings of the 2nd INQUA-IGCP 567 International Workshop on Active Tectonics,
Earthquake Geology, Archeology and Engineering, 19-24 September 2011, Corinth, Greece, Vol. 2, pp 235-238.

60.

Solakov, D.,S.Nikolova, N.Miloshev, S.Simeonova, L.Dimitrova, 2007. Bulgarian Seismological Network– Current
Status. ORFEUS Newsletter. V.7,1

61.

Starostenko V. et al., 2004. Topography of the crust-mantle boundary beneath the Black Sea Basin, Tectonophysics,
381(1–4), 211 – 233, doi:10.1016/j.tecto.2002.08.001.

62.

Stasev M., 1964. Hydrogeological map Republic of Moldova, Moscow.

63.

Pasulhenson R. A., Mart Y., Okay A., Robertson A., Saintot A., Stovba S., şi Khriachtchevskaia O., 2004. TRANSMED
section VIII: East-European Craton-CrimeaBlack Sea-Anatolia-Cyprus-Levant Sea-Sinai-Red Sea, in The TRANSMED
Atlas: The Mediterranean RegionFrom Crust to Mantle [CD-ROM], edited by W. Cavazza et al.,Springer, Berlin.

64.

Tezcan, S.S., Kaptan, K., 2002, Earthquake Education şi Damage Compensation issues, Engineering Structures, Wien,
Austria.

65.

Tezcan, S.S., Kaptan, K., Gürsoy, M., 2002, Zero loss of life during a future earthquake, Engineering Structures, Wien,
Austria.

66.

Tezcan, S.S., Kaptan, K., 2007, Earthquake Risk Management şi P25 - scoring technique for determining the collapse
vulnerability of R/C buildings”, Uluslararası YapıDeprem Konferansı, Internatinal Workshop on Measures for the
Prevention of Total Collapse of Existing Low-Rise Strucutures, A collaborative work of STEEL şi ELSA, November
19-20, 2007, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkiye.

67.

The effect of ageing worldwide: Reuters, 2005, accessed on 18/11/07.

68.

The Sphere Project, Humanitarian Charter şi Minimum Standards in Disaster Response, First final edition, 2000.

69.

Thenhaus P., Campbell K., 2003. Seismic hazard analysis, In: Earthquake engineering handbook, W.Chen şi
C.Scawthorn (Editors), CRC Press, Boca Raton, Florida, 8-1– 8- 50.

70.

Tzenov L., 1970. Calculation chart for determination of seismic forces of tower-similar buildings, in: Construction, N5
(Sofia, 1970, in Bulgarian).

71.

Vatseva R., D. Solakov, E. Tcherkezova, S. Simeonova and P. Trifonova (2012) Applying GIS in Seismic Hazard
Assesment and Data Integration for Disaster Management, in S. Zlatanova, R. Peters, A. Dilo, H. Scholten (Edt.)
Intelligent systems for Crisis Management, Springer, p.171-185

72.

Wald D. J., şi Allen T. I., 2007. Topographic slope as a proxy for seismic site conditions şi amplification, Bull. Seism.
Soc. Am. 97, 1379-1395.

73.

Wood, K., 2005. Vulnerability of Women in Disaster Situations, retrieved on 20/11/07.

74.

Yılmazer M (2012) ZSACWin: Earthquake Processing Software, Version 5.0. Boğaziçi University-KOERI, Istanbul.

75.

Yılmazer M (2009) Determination of Faulting Mechanism of Earthquakes using 3 Component Strong Motion and
Broadband Records and their Seismotectonic Implication. Phd Thesis, İstanbul-Turkey.

76.

Zagorcev I., 1992. Neotectonics of the central parts of the Balkan Peninsula: basic features şi concepts, Geologische
Rundschau, 81/3, 635 – 654.

77.

Zaicenco A., Lungu D., Alkaz V., Cornea T., 1999. Classification şi Evaluation of Vrancea Earthquake Records from
Republic of Moldova, in Wenzel, Lungu (eds.) Vrancea Earthquakes: Tectonics, Hazard şi Risk Mitigation, Ser.
"Advances in Nat. şi Technol. Hazards Research", v.11, The Netherlands, Editorial Office Kluwer Acad. Publ., 67 – 76.

78.

Zonenshain L. P., şi X. Le Pichon, 1986. Deep basins of the Black Sea şi Caspian Sea as remnants of Mesozoic back-arc
basins, Tectonophysics, 123(1–4), 181 – 211, doi:10.1016/0040-1951(86)90197.

