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Контролът над популацията на насекоми е трансграничен 
проблем: насекомите се разпространяват през държавните 

граници и представляват опасност за общественото здраве. 
Едностранните дейности не оказват сериозен ефект върху 

популацията на насекомите и повишават разходите за
дейностите по контрол и управление на риска.
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Общ бюджет: 1 347 194,38 евро

Съфинансиране от ЕФРР: 1 145 115,22 евро
Съфинансиране от държавните бюджети 
на Румъния и България: 175 135,27 евро 
Собствен принос на бенефициентите: 
26 943,89 евро
Дата на започване на проекта: 03.02.2016 г.
Дата на приключване на проекта: 
02.02.2018 г.
Продължителност на проекта: 24 месеца

Цел на проекта: Значително подобрява-
не на превенцията и управлението на риска 
от прекомерна популация на насекоми в 
трансграничния регион чрез разработване 
на съвместно институционализирано парт-
ньорство. Предвижда се формулирането на 
устойчива българо-румънска политика за 
управление на риска, базирана на експер-
тиза и технологични достижения, с ясни ан-
гажименти на компетентните институции, 
както и с приемането на механизъм за ак-
туализация и усъвършенстване на съвмест-
ните дейности.

Целеви групи: Институции и организа-
ции, ангажирани с превенцията и управ- 
лението на риска, свързан с прекомерното 
разпространение на насекоми, в това чис-
ло местни и регионални власти в трансгра-
ничния регион, централни власти и техните 
местни и регионални подразделения; пред-
ставители на неправителствения сектор и 
на бизнеса.

Основни дейности в обхвата на 
проекта:
• Провеждане на предварително проучва-

не на състоянието на проблема в региона 
и идентифициране на рисковите зони; 
изследване на добри практики за управ- 
ление на риска и за съвместен конт- 
рол на популацията на насекоми;

• Провеждане на две социологически  
проучвания на територията на бълга-
ро-румънския трансграничен регион 
относно оценката на качеството на съв-
местното управление на риска от пре- 
комерна популация на насекоми;

• Разработване на съвместна стратегия за 
управление на риска;

• Изработване на географска информа-
ционна система (ГИС) на застрашените 
територии;

• Провеждане на консултации със заинте-
ресовани страни и експертната общност 
в рамките на 8 кръгли маси в Румъния и 
6 - в България;

• Провеждане на 1 заключителна кон-
ференция в България за създаване на  
съвместно институцоинализирано парт-
ньорство за управление на риска.

Резултати от проекта:
• Съвместно институционализирано парт-

ньорство за управление на популацията 
на насекоми;

• Предварително проучване на проблема, 
свързан с риска от прекомерна попула-
ция на насекоми;

• Обща стратегия за контрол върху попу-
лацията на насекоми;

• Две изследвания на качеството на съв-
местното управление на риска;

• ГИС на застрашените територии;
• 14 кръгли маси;
• 1 заключителна конференция.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Проект: Разработване и приемане на съвместно институционали-
зирано партньорство за управление на риска от прекомерна попу-
лация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопас-
ност в рамките на трансграничния регион Румъния-България

Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.
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Асоциация на дунавските
общини „Дунав“

(България)

www.adodunav.org

Асоциацията на дунавските общини „Ду-
нав“ е регистрирана в началото на 1993 г. 
от 9 общини-учредителки като сдружение на 
общинските власти в крайдунавския регион 
в България. Организацията последователно 
разширява дейността си и увеличава броя 
на своите членове, като през 2016 г. те са 
37 с население над 800 000 души.

Асоциацията е успешен модел за пред-
ставителство на интересите на дунав-
ските общини. Тя се утвърди като кон-
тактна точка за сътрудничество между 
регионални и национални власти, частни 
и неправителствени организации на тери-
торията на Дунавския регион в България.

Асоциацията реализира успешно 8 значи-
ми проекта, финансирани по Програмата 
за трансгранично сътрудничество Румъ-
ния-България 2007-2013 г., чрез които 
подпомогна процеса на социално-иконо-
мическо развитие, стратегическо плани-
ране, подобряване на местния капацитет 
(администрация и бизнес), популяризиране 
на потенциала на региона, насърчаване на 
чужди инвестиции и позитивна регионална 
идентичност, подобряване на механизмите 
за съвместно управление на риска и др.

Фондация
„Жива природа“

(Румъния)

www.fundatianaturavie.ro

Фондация „Жива природа“, гр. Кълъраш 
(Румъния), е регистрирана през 2003 г. като 
неправителствена организация.

Фондацията работи активно за опазване 
на околната среда и общественото здраве 
в трансграничния регион, подпомагане на 
образованието, професионалното развитие 
и прилагане на активни мерки за заетост. 
Тя участва активно при формиране на ре- 
гионалните и местните политики за опазва-
не на околната среда.

С дейността си фондацията има сериозен 
принос за развитието на икономическите 
партньорства на регионално, национално и 
международно ниво.

Фондацията реализира успешно проекти, 
свързани с опазване на околната среда, фи-
нансирани по ФАР ТГС България-Румъния и 
Програма за трансгранично сътрудничество 
Румъния-България 2007-2013 г.

Проектите са насочени към превенция и 
преодоляване на риска от замърсяване в 
трансграничния регион, формиране на еко-
логосъобразно поведение сред население-
то, повишаване на атрактивността на района 
чрез опазване и популяризиране на природ-
ното наследство на Кълъраш, Дунав и др.

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР ПАРТНЬОР
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Специфичните географски и климатични 
характеристики на българо-румънския 
трансграничен регион (наличието на 
обширни заливни площи, високи темпе-
ратури и влажност на въздуха) създават 
подходяща среда за прекомерна попула-
ция на комари, кърлежи и други видове 
насекоми. Разпространението на насе-
коми има отрицателно влияние и върху 
икономиката в региона, особено в секто-
рите туризъм и селско стопанство.

Румъния и България имат специфични 
нормативни рамки и практика за контрол 
върху разпространението на насекоми и, 
макар да са правени опити за координа-
ция на усилията в тази посока, все още 
не е въведена хармонизирана съвместна 
система за превенция и управление на 
риска от разпространението на насеко-
ми в трансграничния регион. В резултат 
на това, едностранните действия и кам-

пании за дезинсекция са неефективни, 
а управлението на риска от прекомерна 
популация на насекоми се очертава като 
трансгранично предизвикателство.

Проектът адресира този проблем, като 
предвижда създаването на ефективно и 
устойчиво трансгранично партньорство 
за превенция и управление на риска и 
разработването на обща стратегия за 
развитието на партньорството, изготве-
на с участието на компетентните инсти-
туции, заинтересованите страни и ши-
роката общественост в двете части на 
трансграничния регион. Той ще създаде 
и механизъм, включващ сигурен и ефек-
тивен процес на дезинсекция – съвместен 
анализ на климатичните условия, иден-
тифициране на рисковите райони (чрез 
създаване на географска информацион-
на система - ГИС) и на методи за коор-
динация при третиране против насекоми.

Насекомите са преносители на множество болестотворни ви-
руси и паразити, а тяхната прекомерна популация увеличава 
значително риска за общественото здраве, както и ветери-
нарния риск. 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКTА

Фотограф: Станислав Станев
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ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА РЕКА ДУНАВ

Проблемът с прекомерното размножаване и разпространение 
на насекоми съществува в много страни.

МЕХЕДИНЦИ

ВИДИН

МОНТАНА
ВРАЦА ПЛЕВЕН

ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

РУСЕ

РУМЪНИЯ

ДОБРИЧ

КОНСТАНЦА

СИЛИСТРА

КЪЛЪРАШ

ГЮРГЕВО
ТЕЛЕОРМАНОЛТ

ДОЛЖ

БЪЛГАРИЯ

УСЛОВИЯ КРАЙ РЕКА ДУНАВ ЗА 
РАЗМНОЖАВАНЕ НА НАСЕКОМИ
Специфичните географски и климатични 
характеристики, на трансграничния ре- 
гион Румъния-България, създават подхо-
дяща среда за прекомерна популация на 
насекоми: комари, кърлежи и други ви-
дове. Множеството водни басейни и об-
ширни заливни територии край река Ду-
нав,  високите температури и влажността 
на въздуха, представляват благоприятно 
местообитание за насекомите, в което 
ларвите могат да се хранят с микроор-
ганизми. В рамките на проекта за първи 
път ще бъде изготвена карта на рискови 
зони, в която ще бъдат нанесени съответ-

ните рискове от прекомерната популация 
на видовете насекоми, оценени с петсте-
пенна скала. За всяка една от идентифи-
цираните територии ще бъде изготвена 
оценка като площ, фактори, които влияят 
върху водните нива и институционалните 
управленски отговорности. Ясното опре-
деляне на конкретните огнища ще бъде 
основна база при разработването на ва-
рианти за справяне с проблема.

ПРИЛАГАНИ ПРАКТИКИ ЗА РЕ-
ШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА
Общините в трансграничния регион Ру-
мъния–България практикуват аерозонна 
обработка с препарати на откритите пло-
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щи и извършват хидромелиоративни ме-
роприятия за пресушаване и отводняване 
на блатата и застоялите водоеми. За да 
бъде ефективна борбата с насекомите, 
са необходими няколко масови третира-
ния с препарати в рамките на годината, 
извършвани съвместно с общините на 
румънския бряг на реката. Липсата на 
координация между българските и ру-
мънските общини, както и недостигът на 
финансови средства затрудняват борбата 
с насекомите.
През 2016 г. се извършва едновременно 
авиационно пръскане от двете страни на 
поречието на Дунав за намаляване раз-
пространението на комари, заради сериоз- 
ните рискове, които носят от пренася-
не на заразата от нодуларен дерматит. 
Дейностите са синхронизирани между 
българските и румънските държавни ин-
ституции и местни власти. Средствата са 
осигурени от Министерството на земеде-
лието и храните.

ПРАКТИКИ ОТ  
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
В европейските държави са разработени 
планове и стратегии за управление попу-
лациите на насекоми. Във фокуса на проуч- 
ването на добрите практики ще бъдат 
държави от Европейския съюз със сходни 
природни и социално-икономически ха-
рактеристики. Анализирането на най-чес-
то използваните модели, разработването 
на варианти на решения и оценяването на 
тяхната приложимост в условията в тран-
сграничния регион Румъния–България, се 
прави с цел - избор на ефективни сцена-
рии за справяне с проблема.
Хармонизираната до голяма степен нор-
мативна база, включително екологич-
ните, санитарно-епидемиологични и ве- 
теринарни стандарти, ще подпомогне 
процеса на избор на варианти, прило-
жими към специфичните природно-геог- 
рафски, нормативни и институционални 
условия в България.
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ПРИРОДНИ И ГЕОГРАФСКИ  
ФАКТОРИ
До момента не е извършвана цялостна 
оценка на природните и географските 
фактори, които създават подходяща сре-
да за размножаване и разпространение 
на различни видове паразитни насеко-
ми, свързани с рискове за общественото 
здраве и ветеринарен риск. Предстои да 
бъдат локализирани конкретни терито-
рии, като се изследва връзката между 
природни и географски фактори (кли-

матични особености, наличие на водни 
басейни, растителност, релеф и други) 
и популацията на съответния вид насе-
коми. Ще бъде анализиран таксономич-
ният състав на паразитните насекоми в 
региона (комари, кърлежи, кръвосму-
чещи мухи и други), според нивото на 
епидемиологичен риск и въздействие. За 
целите на средносрочно и дългосрочно 
планиране, климатичните особености ще 
бъдат анализирани от гледна точка на оч-
акваните въздействия от изменението на 
климата по последни публикувани данни.

Анализът на природните и географски фактори е от важно значение за  
предприемане на правилните управленски действия за ограничаване на  

популациите на паразитните насекоми и на пренасяните от тях заболявания.

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ
НА ПРОБЛЕМА
Досега не са правени съвместни проучвания за уеднаквява-
не на процеса на превенция и защита на населението от по-
пулациите на насекоми в българо-румънския трансграничен 
регион.

Фотограф:  Борислав Белушев
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ФАКТОРИ
Едностранните действия и кампании за 
дезинсекция са неефективни, а управле-
нието на риска от прекомерна популация 
на насекоми се очертава като трансгра-
нично предизвикателство. Затова ще 
бъде извършено детайлно проучване на 
институционалните модели и политики по 
отношение на превенцията и защитата на 
населението от популациите на насекоми 
в целевия регион. Ще се анализира про-
цесът на вземане на решения и извърш-
ването на конкретни дейности, вклю-
чително: нива на вземане на решение, 
източници на информация, получаване на 
обратна връзка, мониторинг и оценка на 
постигнатия ефект. Ще се изследва на-
личието/отсъствието на сътрудничество 
между заинтересованите/компетентните 
страни, както и причините за него.

Стратегическото планиране изисква 
преди всичко да се анализира насто-
ящата ситуация, включително процеси-
те на вземане на решения, институцио-
налните роли и отговорности, силните 
и слаби страни (фактори на успеха/
пропуски).

НОРМАТИВНИ ФАКТОРИ 
България и Румъния имат специфични 
нормативни рамки и практика за контрол 
върху разпространението на насекоми. 
Анализът ще включва различни нива на 
българската и румънската нормативна 
база: национално, местно, европейското 
и международно законодателство с отно-
шение към специфични аспекти на проб- 
лема. Фокусът ще е насочен към про-
пуските в действащото законодателство 
по отношение на превенцията и защитата 
на населението от популациите на насе-
коми в целевия регион. Предвижда се из-
готвянето на конкретни предложения за 
промяна в националното законодателство.

Изготвянето на предложение за нор-
мативни промени, регламентиращи 
работата на съответните институции 
за по-ефективен контрол и управле-
ние на процеса, е ключов резултат за 
устойчивостта на институционализи- 
раното партньорство за управление  
на риска от прекомерна популация на 
насекоми.

ФИНАНСОВИ ФАКТОРИ
Финансово изражение ще намерят изпъл-
няваните до момента дейности от различ-
ните администрации. Анализирането на 
финансовите фактори, имащи отношение 
към прилаганите модели за справяне с 
проблема, включително дезинсекционни-
те мероприятия, ще дадат ясна картина 
за планиране на финансовите потоци при 
извършване на координирани действия 
за постигане на максимален ефект в бор-
бата с насекомите.

Процесът по превенцията и защитата на 
населението от популациите на насеко-
ми ще бъде изследван и по отношение 
на финансовите средства за неговото 
осъществяване.

ДРУГИ ФАКТОРИ
От биологична гледна точка ще бъдат 
анализирани: видовете насекоми и тях-
ното разпространение, начините на попу-
лация и периодите на живот, времевите 
процеси на обработка и превенция, тех-
никите и средствата за контролиране. 

Познаване на видовете насекоми и про-
цеса на размножаването им е важно 
при разработването на методи с прак-
тическо приложение за неговото кон-
тролиране и овладяване.
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Активното участие на заинтересовани-
те страни гарантира разработването на 
реалистични, приложими и изпълними 
стратегически документи. До момента не 
е извършвана инвентаризация на всички 
институции и организации, които имат 
отношение към управлението на риска от 
прекомерна популация на насекоми в тран-
сграничния регион Румъния–България. 
Затова е необходимо да бъдат идентифи-
цирани всички заинтересовани страни: 
местна публична администрация, инсти-
туции с компетенции в рискови ситуации, 

институции за обществени услуги, непра-
вителствени организации и други.
В рамките на проекта е предвидено кон-
султиране със заинтересованите страни 
по време на 8 кръгли маси в Румъния и 
6 кръгли маси в България. Активното им 
участие ще допринесе за планирането на 
реалистични мерки, за създаването на 
ефективен модел за управление на риска 
и гарантирането на съвместни действия 
за предотвратяване на популацията на 
насекоми.

РОЛЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 
СТРАНИ В ПРОЕКТА

Заинтересовани страни са тези групи, които имат ключови компетенции
по отношение на превенцията и контрола на рискови ситуации,

както и тези, които косвено или пряко участват в минимизирането
на последствията от появилите се рискови фактори.

Фотограф: Валери Недялков
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РЕШЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С 
ПРЕКОМЕРНАТА ПОПУЛАЦИЯ 
НА НАСЕКОМИ

ОБЩА СТРАТЕГИЯ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Изготвянето на общ, трансграничен под- 
ход за устойчиво управление на попула-
циите от насекоми изисква добро поз- 
наване на природните, нормативните, 
институционалните и социално-икономи-
ческите фактори от двете страни на гра-
ницата. Част от тези фактори са сходни 
като контекст и въздействие, но други 
фактори са специфични за всяка страна 
(напр. институционални и нормативни). 
Познаването на тези прилики и разлики е 
необходимо за изготвянето на приложи-
ма и реалистична Стратегия за управле-
ние на риска от прекомерна популация 
на насекоми за трансграничния регион 
Румъния-България.

СЪВМЕСТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА  
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Въпреки опитите за координиране на 
усилията за съвместно управление на 
риска от прекомерна популация на насе-
коми, все още не е изработен общ ме-
ханизъм. Затова в рамките на проекта 
ще бъде създадена формата за между-
институционално партньорство, в чиито 
обхват на  задължения и правомощия ще 
бъде координираното управление на ри-

Устойчива българо–румънска политика за управление на рис- 
ка и синхронизиране на действията при извършване на пре-
вантивни мерки от двете страни на рeка Дунав са определя-
щи за справяне с проблема.

Фотограф: Валери Недялков
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Фотограф: Борислав Белушев

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Проектът ще допринесе за цялостното икономическо развитие на трансграничния ре-
гион. Здравето и сигурността на гражданите са ключови предпоставки за икономи- 
чески растеж, а съвместното партньорство за контрол на популацията на насекоми ще 
допринесе за ефективен, устойчив и сигурен механизъм за превенция на епидемии 
и намаляване на риска. Рисковете, свързани с разпространението на болести по жи-
вотните, също ще бъдат взети под внимание. По този начин се цели минимизиране на 
възможностите за загуби в селското стопанство.

ска в целия трансграничен регион. Ще 
бъде разработен модел за координация 
на общи дейности, за съвместно вземане 
на решения и за обмен на информация. 
Ангажирането на властите, отговорни за 
управлението на риска в областта на об-
щественото здраве, осигурява устойчи-
востта на резултатите от проекта.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Осъществяването на постоянен контрол 
над идентифицираните огнища на по-
пулация ще се осъществява чрез Геог- 
рафска информационна система (ГИС). 
Нейните функционални характеристики 
ще позволяват интеграция на ниво обмен 
на данни и заявки между румънската и 
българската част на системата. Ще има 
възможност за едновременно преда-
ване/обслужване на данни към много 
уеб-базирани клиенти, като се използ-
ва единствено стандартен браузър. Ще 
бъде поддържана интерактивна карта в 
уеб-среда, базирана на ГИС технология, 
с възможност за поддържане на заявки, 
справки, генериране на отчети директно 
през специално разработени уеб-интер-
фейси. Информацията ще бъде предоста-
вяна на български, румънски и английс- 
ки език. Системата ще бъде отворена и 
достъпна за получаване на информация 
от заинтересованите страни.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО 
СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ

Съвместно институционализирано партньорство е най-подходящата мярка за осигу-
ряване на информираност и сътрудничество в трансграничния регион, според 77% от 
представителите на заинтересованите страни. Това посочват резултатите от първото 
социологическо проучване, проведено през месец август 2016 г. с участието на 295 
респонденти. На второ място по важност е мярката, свързана с разработване на съв-
местна стратегия за предотвратяване и управление на риска, която е определена като 
подходяща от общо 73% от участниците в проучването. От трите разгледани мерки, 
съвместните кръгли маси и събитията за сътрудничество събират най-ниска степен 
на подкрепа – 67%.

ГРАФИКА 3.

Съвместно институционализирано 
партньорство за управление на 
риска

ГРАФИКА 1.

Съвместни кръгли маси 
и събития за сътрудничество 

ГРАФИКА 2.

Съвместна стратегия
за предотвратяване 
и управление на риска

ВЪПРОС 1. По отношение на мерките за съвместно управление и превенция на 
риска от прекомерна популация на насекоми, моля оценете коя от изброените 
по-долу считате за подходяща за осигуряване на повишената информираност и 
сътрудничество в трансграничния регион?
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Участниците в анкетирането заявяват, че имат най-висока степен на готовност за учас-
тие при създаване на съвместното институционализирано партньорство за управление 
на риска – 87%. Значителен дял (близо 63%) от всички анкетирани декларират „висока“ 
или „много висока“ готовност за участие в провеждането на съвместни кръгли маси 
и събития за сътрудничество. Прилагането на съвместните стратегически мерки за 
предотвратяване/управление на риска също се отличава с висока степен на готовност 
сред анкетираните от всички групи. Те изразяват готовност за участие в предоставя-
нето на актуална информация и анализи по отношение на превенцията/управлението 
на рисковете.

ГРАФИКА 7. 

Предоставяне на актуална  
информация и анализи  
по отношение на превенцията/  
управлението на рисковете

Въпрос 2. По отношение на мерките за съвместно управление и превенция на 
риска от прекомерна популация на насекоми, моля оценете готовността си за 
участие в следните дейности

ГРАФИКА 4.

Съвместни кръгли маси  
и събития за сътрудничество

ГРАФИКА 5.

Съвместно институционализирано 
партньорство за управление 
на риска 

ГРАФИКА 6.

Прилагане на съвместни  
стратегически мерки за  
предотвратяване/управление  
на риска 
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ТЕМАТА „НАСЕКОМИ“ В МЕДИИТЕ
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ЛЮБОПИТНО

От 2 до 350 лева са пла-
щани в Силистра преди 
71 години за убити ко-
мари

„…Преди 71 г. са били използ-
вани други средства за борба с 
тези насекоми, показват запа-
зени документи. От 2 до 350 лв. 
са плащали в Силистра през 1944 
г. за убити комари, доказва с 
документи бившият служител в 
силистренския държавен архив 
Мато Бренишки. Той се позовава 
на писмо на силистренския око-
лийски лекар от 19 април 1944 г. 
до градската здравна служба, с 
което по нареждане на тогаваш-
ния Институт за борба с малария- 
та в Бургас и на Главната ди-
рекция на народното здраве "се 
налага да се проведе във всяко 
маларично селище на областта от 
учителите и учениците избиване 
на презимувалите комари". За 10 
убити комара се плащат 2 лева, 
за 100 комара 25 лева, а за 1000 
комара 350 лева. Има изискване 
убитите комари да се предават 
в цигарени кутии между памук 
и лигнин в близката маларична 
станция или на околийски лекар 
за изплащане на полагащото се 
възнаграждение. С окръжно на 
началника на противомаларична-
та станция в Силистра е обявена 
седмица за избиване на комарите 
от 23 до 30 април 1944 г.“

Източник: http://www.bta.bg/
bg/c/BO/id/1100885
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