Проект "Scientific Network for Natural Hazard Prevention"/ "Научна мрежа за
превенция на природни бедствия"

OТКРИТ СЕМИНАР
Цели:
Целта на семинара е да представи концепцията на проекта, оснoвните партньори и целите заложени в
апликационната форма. Заедно с това ще се демонстрират методите и подходите използвани при
изпълнението на задачите както и основните резултати от работ в трите основни напавления - оценка
на риска от заметресения, наводнения и свлачища.
Място и време:
Хотел Аква, Бургас - 08 октомври 2015
Участници:
Представители на академичната общност, експерти от местните власти и държавните институции,
представители на НПО с активност в областта на управението на риска от природни бедствия.

ВРЕМЕ
09.30-10.0
10.00-10.30
10.30–11.30
11.30-12.00
12.00-13.30
13.30-13.30
13.30-14.00
14.00-15.00

15.00-16.00

ПРОГРАМА
ТЕМА
Регистрация
Откриваща презентация. Представяне на партньорите и целите на проекта.
Оценка и анализ на риска от земетресения. Национално законодостаелсто и
правна рамка. Методи за оценка и зониране на риска от земетресениия.
Кафе пауза
1. Обзор на съществуващите методи за оценка и управление на риска от
свлачища.
2. Резултати от изпълнението на проекта по посока риска от свлачища.
Практки и механизми за управление на риска от природни бедствия в
Бургаски регион.
Обяд
1.Методи за оценка на риска от наводнения. Източници на информация,
обработка на данните и приложение на Географски информационни системи
(GIS)
2. Приложение GIS при оценка на риска от наводнения за района на Рибарско
селище, Бургас
Обща дискусия и закриване на семинара.

Лектори:
Проф. Димо Солаков - Инст. по сеизмология, БАН
Доц. Николай Добрев/Доц. Пламен Иванов - Инст. по геология, БАН
Доц. Георги Железов- Национален инст. по геофизика, геодезия и география, БАН
Проф. Валентин Ненов - Университет "Проф. Асен Златаров" Бургас
Представител на Областна администрация БУРГАС

Scientific Network for Natural Hazard Prevention
OPEN SEMINAR
Objectives of the event:
The objective of the SciNetNatHaz OPEN DAY in Bulgaria is to introduce the concept of project and the
approach applied to the academic society, local authorities and persons interested in the topic. The
lectures will be focused on the main project activities regarding earthquake, flooding and landslide risks.
The workflow and specific dataset processing methods in building GIS systems will be demonstrated.
Place and Time:
The event will be held at the Aqua Hotel - Burgas 08 October 2015
Participants:
Researchers and postgraduate Students from the universities, experts from Public Institutions,
representatives of NGOs and local authorities.
Lecturers:
Prof. Dimo Solokov - Inst. of Seismology, Bulgarian Academy of Sciences
Prof. Nikolay Dobrev/ Assoc. Prof. Plamen Ivanov - Inst. of Geology , Bulgarian Academy of Sciences
Аssoc. Prof. Georgi Zhelezov/ Assoc. Prof. Boyko Berov - National Institute of Geophysics, Geodesy and
Geography, Bulgarian Academy of Sciences
Prof. Valentin Nenov - Burgas "Asen Zlatarov" University
Governor’s office (flood prevention)

Time
09.30-10.0
10.00-10.30
10.30–11.30
11.30-12.00
12.00-13.30
13.30-13.30
13.30-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

AGENDA
Subject
Registration
Opening presentation. SciNetNatHAz project aims, scope and results. Short
presentation of the project partners
Earthquake hazard. National legislation and practices.
Coffee break and catering
1. Landslide hazard. Review of the existing methodologies in landslide risk
assessment and management.
2. Results obtained in the implementation of the project
Natural disasters protection and prevention practices in Bulgaria. Case studies for
Burgas region.
Coffee break
1. Flooding hazard. Methods for estimation of flooding events. Data sources and
application of GIS.
2. Case study for "Chengne skele" Burgas
Open discussion and event closing

