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През периода м. юни 2012 – м. ноември 2013 г по Оперативна програма
Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007–2013, Приоритетна ос
2: Околна среда, Националният институт по геофизика, геодезия и география
(НИГГГ) и Геологическият институт при БАН в партньорство с Географския
институт на Румънската академия на науките (водещ партньор), Института за
аналитични инструменти – Клуж-Напока, Департамента по география в Университета в Крайова реализира проект „Интегрирана оценка на природния и
технологичния риск в Дунавската равнина в румънско-българския трансграничен участък от Калафат-Видин доТурну Мъгуреле-Никопол“.
Проектът цели да подобри информационната база за природния и технологичния риск, съществуващ от двете страни на граничната област между
Румъния и България, разположена в дунавския участък между Калафат-Видин – Турну Мъгуреле-Никопол, и да повиши информираността на всички
заинтересовани страни (местни власти, общини, служби и др.) по отношение на превенцията и борбата с непредвидени ситуации. Чрез проучването се
планира да бъде оценена честотата на природни и технологични опасности,
за да се гарантира опазването на околната среда и устойчивото развитие на
изследваната територия и подпомагане на ефективното управление на риска в
трансграничната зона.
На румънска територия изследваният регион е разположен в обширна система от речни тераси по долината на р. Дунав, която обхваща Олтенската равнина с нейните две части Деснъцуй и Романац и малка част от разположената
по лявото поречие на р. Олт Телеорманска равнина.
На българска територия проучваният регион е разположен в северната периферия на западната и централната част на Дунавската равнина от Видинската
низина на запад до Свищовско-Беленската низина на изток.
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Отчитайки практико-приложната насоченост на проекта и целите на програмата, петте партниращи си научни екипа достигнаха до решение границите
на изследваната територия да съвпадат с административните граници на дунавските общини в трансграничния участък Калафат-Видин – Турну МъгурелеНикопол. Този подход значително улесни процеса на работа с базите данни и
разработването на интегрираната Географска информационна система. Допълнително предимство се постигна и при организацията на публичните дейности
и цялостното администриране на проекта. Значително по-лесно се извеждаха
примери и конкретни моделни ситуации при работа на терен или обществени
кампании в съответните населени места.
Ориентацията на проекта към местните общности в целевия регион и представянето на резултатите от него повиши разпознаваемостта на академичните
институции и създаде възможности за полезно сътрудничество с общинската администрация, службите по защита на населението от бедствия и аварии,
местни медии, образователни институции и населението на региона. В този дух
на Втората кръгла маса, проведена през м. ноември 2012 г. в София, се изведе
мотото на проекта – „Наука за хората“ (Science for people).
В програмата на проекта се заложиха следните основни задачи:
1. Изработване на интегрирана ГИС база данни за сектора Калафат-Видин – Турну Мъгуреле-Никопол в Дунавската заливна равнина.
2. Определяне на типовете природен и технологичен риск.
3. Оценяване на уязвимостта от природен и технологичен риск.
4. Създаване на специализирани карти на природния и технологичния
риск.
5. Оценка на качеството на почвите и водите и уязвимост на водоносния
хоризонт от замърсяване с нитрати, фосфати, пестициди и тежки метали.
6. Идентифициране на най-добрите стратегии за устойчиво развитие и
защита на околната среда.
7. Разпространение на резултатите от проучването до заинтересованите
страни в граничната област посредством съвместни срещи.
Реализирането на проекта се осъществи в следните дейности:
1. Първа работна среща, Букурещ.
2. Създаване на уеб сайт на проекта, поддържане и обновяване с нова
информация.
3. Изработване на интегрирана база данни.
4. Определяне на типовете природен и технологичен риск.
5. Съвместна кръгла маса „Оценка на картите на риска и картографиране“ с участието на специалисти с отношение към защитата и управлението на
природния и технологичния риск, Букурещ.
6. Съвместна кръгла маса „Оценка на картите на риска и картографиране“
с участието на специалисти с отношение към защитата и управлението на природния и технологичен риск, София.
7. Теренна работа за измервания с използването на LiDAR radar за получаване на точни хипсометрични карти.
8. Определяне на индикатори за уязвимостта от природен и технологичен
риск.
4

9. Създаване на единна методика за карти на риска.
10. Междинна работна среща, София.
11. Създаване на специализирани карти на природния и технологичния риск.
12. Теренна работа за оценка на уязвимостта на почви и води от замърсяване.
13. Обработка и интерпретиране на данните, свързани с качеството на почви и води.
14. Заключителна работна среща, Крайова.
15. Румънско-българско лятно училище „Устойчиво развитие и природен и
технологичен риск в Дунавската равнина“ за студенти, млади учени, КрайоваКалафат.
16. Издаване на серия от рекламни материали, свързани с популяризирането на резултатите от проекта.
17. Издаване на техническо ръководство и разработване на специализиран
университетски курс по проблемите на природния и технологичния риск.
18. Разпространение на резултатите посредством различни дейности и събития.
В процеса на развитие на проекта са реализирани всички основни дейности и са постигнати резултати в съотвествие с поставените цел и задачи.
– Създадена е интегрирана база данни в ГИС среда за природните и технологичните опасности в трансграничния българо-румънски дунавски регион
Калафат-Видин – Турну Мъгуреле-Никопол.
– Заснемането на изследваната територия с LiDAR е реализирано съвместно от Националния институт по геофизика, геодезия и география и Геологическия институт при Българската академия на науките и Географския институт на
Румънската академия на науките.
– Определени и категоризирани са основните групи природни и технологични опасности в трансграничния българо-румънски дунавски регион ВидинКалафат – Никопол-Турну Мъгуреле.
– Направена е оценка на степента на уязвимост от природни и технологични опасности. Детерминирани са областите с най-висока потенциална опасност
в региона.
– Реализирани са две кампании по пробонабиране с цел оценка на технологичния риск по отношение на качеството на води и почви през м. октомври
2012 и м. април 2013 г.
– Всички анализи, свързани с определянето на състоянието и степента на
замърсеност, са направени в лабораториите на Института за аналитични инструменти в гр. Клуж-Напока.
– Създадени са серия от тематични карти на природните и технологичните опасности в трансграничния българо-румънски дунавски регион Видин-Калафат – Никопол-Турну Мъгуреле, базирани на специално създадена за целта
интегрирана методика. Комплексна карта на риска и карта на публичните кампании са направени за региона от Видин от Никопол.
– С цел подобряване на сътрудничеството и координация на дейностите по
проекта се организираха три работни срещи – в Букурещ (юни, 2012), София
(март, 2013) и Крайова (ноември, 2013).
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– За постигане на по-висока ефективност и приложимост на резултатите
от проекта се организираха две кръгли маси в Букурещ и София през м. ноември 2013 г. с участието на представители на общини от региона на изследване,
служби по защита на населението от бедствия и аварии, учени и университетски преподаватели.
– Дейностите по проекта включиха организацията на лятно училище с цел
приобщаване и запознаване на млади учени и студенти с идеите, задачите, работата и резултатите от проекта. Лятното училище се организира от Департамента по география към Университета в Крайова, а теренно-полевата работа се
осъществи в региона на Крайова-Калафат в Румъния и Видин-Арчар-ОрсояЛом в България.
– В рамките на дейността по проекта са реализирани 34 публични кампании в България, от които 7 в училища, 9 с общински и областни администрации,
1 с регионални медии и 15 срещи с обществеността в селата на региона. Дейността по проекта е отразена от Българското национално радио, две регионални
телевизии, два национални всекидневника с тираж 90 000 броя, три регионални
вестника с тираж 4900 броя, както и в сайтовете и електронните издания на общините Видин, Оряхово и Никопол.
– За нуждите на публичните кампании са издадени и изработени серия от
материали – двуезични брошура и постер, тениски, шапки, химикали, флаери,
папки и др.
– Резултатите от проекта са обобщени в двуезично техническо ръководство
на български и английски език и румънски и английски език. Значителна част
от научните постижения на проекта е представена на различни международни
научни конференции и е публикувана в престижни научни списания.
В настоящия специализиран тематичен брой на списание „Проблеми на
географията“ са поместени научни статии, свързани с работата по проекта през
2014 г.
Всички изследвания, анализи, публикации и експертизи по проекта са насочени към повишаване на степента на информираност и подобряване на превенцията по отношение на природните и технологичните опасности в трансграничния българо-румънски дунавски регион Калафат-Видин – Турну МъгурелеНикопол.
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ROMANIAN – BULGARIAN CROSS-BORDER JOINT NATURAL
AND TECHNOLOGICAL HAZARDS ASSESSMENT
IN THE DANUBE FLOODPLAIN. THE CALAFAT-VIDIN
– TURNU MĂGURELE-NIKOPOLE SECTOR
www.robuhaz-dun.eu
Georgi Zhelezov
During the period between June 2012 and November 2013, the National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography ((NIGGG) at the Bulgarian Aca
demy of Sciences (BAS), in partnership with the Institute of Geography (IG) at the
Romanian Academy (Leading partner), the Institute of Geology (IG) at the BAS,
the Institute for Analytic Instruments - Cluj-Napoca and the Geography Department of Craiova University, accomplished a project within the “Romania-Bulgaria
cross-border cooperation 2007-2013” Operational program, Priority axis 2, titled
“Romanian – Bulgarian cross-border joint natural and technological hazards assessment in the Danube floodplain. The Calafat-Vidin – Turnu Măgurele-Nikopol sector” (ROBUHAZ-DUN).
The project aims to improve the already existent information base on natural
and technological hazards in the cross-border area of Romania and Bulgaria, in its
section between Calafat-Vidin – Turnu Magurele-Nikopol and thus to increase the
awareness of all stakeholders (local government, municipalities, emergency situation
inspectorates etc.) about the prevention and the countermeasures against unforeseen
situations. The study is planned to assess the frequency of natural and technological
hazards, in order to ensure environmental protection and sustainable development of
the study area, as well as to support effective risk management.
In Romanian territory the study area is located in the Danube River Valley with
its vast system of river terraces. The area encompasses the plain with its two parts –
Desnatui and Romanati and a small part of the Teleorman plane, situated along the
left bank of the Olt River.
In Bulgarian territory the study area is located in the Northern periphery of the
Western and Central parts of the Danube plain, from the Vidin lowland to the West to
the Svishtov-Belene lowland to the East.
Considering the practical-applied focus of the project and the objectives of the
Program, the five collaborating research teams came to the decision that the borders
of the study area should be fixed in compliance with the borders of the Danube municipalities in the Calafat-Vidin – Turnu Magurele-Nikopol cross-border area. This
approach greatly facilitated the process of working with databases and the development of an integrated Geographic Information System. An additional advantage was
achieved also with regard to the organization of the public activities and the overall
management of the project. Examples and particular model situations were significantly easier to demonstrate during field or public campaigns in the relevant settlements and localities.
The orientation of the project and the presentation of the project results to local
communities in the target area has increased the recognizabilty of the academic institutions and has created opportunities for useful cooperation between the municipal
administrations, the services for protection of the population against disasters and
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emergencies, the local media, the educational institutions and the region’s population. In this spirit, naturally, during the second roundtable, held in November 2012 in
Sofia, a project motto (“Science for the people”) was stated.
The following tasks were embedded in the project agenda:
OBJECTIVES
1. To elaborate a joint integrated GIS database for the Calafat-Vidin – Turnu
Măgurele-Nikopol Danube Floodplain sector.
2. To identify the natural and technological hazards typologies.
3. To assess the vulnerability to the natural and technological hazards.
4. To elaborate the specialised natural and technological hazards maps.
5. To assess soil and water quality and aquifer vulnerability to pollution with
nutrients, pesticides and heavy metals.
6. To identify the best sustainable development strategies for environmental protection.
7. To disseminate the results of the research to interested actors in the border
area through joint events.
ACTIVITIES
1. First Steering Committee Meeting – Bucharest.
2. Web-site design, continuously updated with new information.
3. Joint GIS database elaboration.
4. Identification of the natural and technological hazards typologies.
5. Joint Round-table on “Hazard maps assessment and mapping” inviting specialists dealing with natural and technological hazards protection and management”,
Bucharest.
6. Joint Round-table on “Hazard maps assessment and mapping” inviting specialists dealing with natural and technological hazards protection and management”,
Sofia.
7. Fieldwork campaigns for measurements using LiDAR radar to obtain accurated altimetry maps.
8. Elaboration of vulnerability indicators for natural and technological hazards.
9. The establishment of the common methodology for hazard maps.
10. Interim Steering Committee Meeting, Sofia.
11. Elaboration of the specialised natural and technological hazards maps.
12. Field campaigns for assessing soil and water vulnerability to pollution.
13. Data processing interpretation regarding soils and water quality.
14. Final Steering Committee Meeting, Craiova.
15. Romanian-Bulgarian Summer School on “Sustainable development and
natural and technological hazards in the Danube Floodplain” for university students,
young scientists, Craiova-Calafat.
16. Development and publishing of the number of promotional materials.
17. Publishing of technical guide and university lecture course in the problems
of natural and technical hazards.
18. Dissemination of the results through various actions and events.
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All planned major activities were implemented within the project and the fo
llowing results were achieved:
– An integrated database in GIS environment of natural and technological ha
zards in the cross-border Bulgarian-Romanian Danube region of Calafat-Vidin and
Turnu Magurele-Nikopol was established.
– Filming the study area with LiDAR, implemented jointly by the National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography – Bulgarian Academy of Sciences, the
Geological Institute – Bulgarian Academy of Sciences, the Institute of Geography –
Romanian Academy.
– The main groups of natural and technological hazards were defined and ca
tegorized.
– An assessment of the degree of vulnerability to natural and technological ha
zards was made. The areas with the highest potential hazards in the region were
determined
– Two sampling campaigns for assessment of technological risks in terms of
water and soil were completed in October 2012 and April 2013.
– The measurements of the degree of contamination, as well as all other analyses, were made in the laboratories of the National Institute for Research and Development of Optoelectronics in the city of Cluj-Napoca.
– An array of thematic maps of natural and technological hazards in the cross
Bulgarian-Romanian Danube region of Calafat-Vidin and Turnu Magurele-Nikopol,
was created, based on specifically designed integrated methodology. A complex-risk
map and a map of public campaigns in the Vidin – Nikopol region have also been
made.
– In order to improve the cooperation and the coordination of the project activities, three workshops were organized - in Bucharest (June, 2012), in Sofia (March,
2013) and in Craiova (November, 2013).
– In order to achieve higher efficiency and applicability of the results of the project, two roundtables were organized – in Bucharest and in Sofia (November 2013),
with the participation of representatives of the municipalities in the research region,
members of the services for disaster protection of the population, scientists and university teachers.
– Project activities comprised the organization of a summer school, in order
to include young scientists and students in the project, and to introduce them to the
project activities and results. The summer school was organized by the Department
of Geography at the University of Craiova, and the field work was carried out in the
Craiova - Calafat region in Romania, as well as in the Vidin - Archar – Orsoya - Lom
region in Bulgaria.
– In the project context, 34 public campaigns in seven schools, nine municipal
and regional administrations, one regional media were carried out, together with 15
public meetings in the villages of the Bulgarian part of the region. The project activity was covered by the Bulgarian National Radio, two regional television channels,
two national newspapers with a circulation of 90 000 issues, three regional newspapers with a circulation of 4900 issues, as well as by the websites and the electronic
releases of Vidin, Oryahovo and Nikopol municipalities.
– A series of materials such as bilingual brochure, bilingual poster, t-shirts, hats,
pens, flyers, folders, etc. were issued for the needs of the public campaigns.
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– The project results were summarized in a bilingual technical guide (in Bulgarian and English and Romanian and English). A significant part of the scientific
product of the project has been presented at various international conferences and by
publications in scientific journals. In 2014 the “Problems of Geography” journal will
print out a special issue containing research papers related to the project.
All research activities, analyses, publications and assessments done within the
project are aimed at increasing the awareness and improvement of the prevention, in
terms of natural and technological hazards, in the cross-border Bulgarian-Romanian
Danube region of Calafat-Vidin – Turnu Magurele-Nikopol.
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Съвместна работна среща
на учени от НИГГГ и ГИ
при БАН и ГИ на РАН и
администрацията на община
Никопол, октомври, 2012
Joint workshop NIGGG and
IG – BAS, IG – Romania
Academy, and administration
of Nikopol municipality,
October 2012

Съвместна теренна
работа на учени в региона на
гр. Оряхово, октомври, 2012
Joint field work in region
of Oryahovo town,
October 2012

Съвместна теренна работа в региона
на Чернополската (Карабоазка) низина,
април 2013 г.
Joint field work in the region of Chernopolska
(Karaboazka) lowland, April 2013

Съвместна теренна работа за LiDAR
заснемане, септември, 2013 г.
Joint field work for LiDAR scanning,
September 2013

Информационна кампания – СОУ
„Христо Ботев“ – Никопол, април 2013 г.
Dissemination campaign – Secondary
school “Hristo Botev”, Nikopol, April,
2013

Информационна кампания – Природо-математическа гимназия – Видин,
септември 2013 г.
Dissemination campaign – Nature and
mathematics secondary school, Vidin,
September, 2013

Съвместна кръгла маса, Букурещ,
ноември 2012 г.
Joint round table, Bucharest, November, 2012
Съвместна кръгла маса,
София, ноември 2012 г.
Joint round table,
Sofia, November, 2012

Работна среща,
София, март 2013 г.
Interim steering meeting, Sofia,
March, 2013

Лятно училище
– Крайова, 2013 г.
Summer school
– Craiova, 2013

Информационна кампания –
Оряхово, ноември 2013 г.
Dissemination campaign
– Oryahovo, November, 2013

Информационна кампания – Никопол,
ноември 2013 г.
Dissemination campaign – Nikopol,
November, 2013

Заключителна работна среща, Крайова,
ноември 2013 г.
Final steering meeting, Craiova,
November, 2013

Информационни материали/ Information materials

← Двуезичен постер
Bilingual poster

←

Двуезично
техническо ръководство
Bilingual
technical guide

