
 

Този документ е създаден в рамките на проект Smart Ciber („Система от карти, оценка на риска от тероризъм срещу 

инфраструктурни обекти при организирането на мащабни събития и митинги”), който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Програма „Превенция, готовност и управление на последиците от тероризъм и други рискове, свързани със 

сигурността” (CIPS) част от Рамкова програма „Сигурност и защита на свободите”, чрез директно финансиране от 

Генерална Дирекция „Вътрешни работи” на Европейската комисия. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

ПРОЕКТ:  SMART CIBER 
 

 
Акроним: SMART CIBER 

 

Наименование: System of Maps Assessing Risk of Terrorism against Critical Infrastructures in 

Big Events Rallies” - „Система от карти, оценка на риска от тероризъм срещу 

инфраструктурни обекти при организирането на мащабни събития и митинги”  

 

Програма: “Превенция, готовност и управление на последиците от тероризъм и други 

рискове, свързани със сигурността”, чрез директно финансиране от Генерална Дирекция 

„Вътрешни работи” на Европейската комисия. 

            

Номер на проекта: HOME/2010/CIPS/AG/025 

 

Продължителност на проекта:  01.01.2012 г. – 01.01.2014 г. 

 

Водеща организация: 

ИТАЛИЯ: Община Милано 

 

Партньорство:  
1.БЪЛГАРИЯ: Община Варна 

2.УНГАРИЯ: Община Будапеща 

3.ХОЛАНДИЯ: Регионален координационен център по безопасност на Ротердам 

4.ИТАЛИЯ: Католически университет на Милано;  

 

Асоциирани партньори: 

1.ИТАЛИЯ:Междурегионалния научен институт по правосъдие и контрол на престъпността 

към ООН; 

2.ИТАЛИЯ: Италиански железници; 

3.ИТАЛИЯ: Миланска градска транспортна служба; 

4.ИТАЛИЯ: Миланска транспортна фирма; 

5.ИТАЛИЯ: AMSA SPA 

6.ИТАЛИЯ: A2A 

7.ИТАЛИЯ: Ferrovienord 

8.ИТАЛИЯ: Metropolitana Milanese MM 

 

Основни цели на проекта: Разработване на модел, обоснован върху опита на 4 страни 

(Италия, Унгария, България и Холандия), въз основа на софтуер в мрежа, за разработване на 

систематизирана база данни и системи за обратна връзка с критични инфраструктурни 

обекти. Моделът позволява разработването на динамична карта, отчитаща индикатори на 

потенциален риск и  улеснява своевременната превенция на нежелани сценарии. Особен 
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акцент е поставен върху терористични инциденти по време на значими събития и около 

важни за града обекти. 

 

Целеви групи:  

 Местни власти 

 Местни и регионални органи на реда; 

 Заинтересовани страни, свързани с критична инфраструктура (собственици, 

управители); 

    

Основни резултати: 
 Гео-референтна карта на риска, базирана на широк подход в светлината на 

социологически и криминологични теории като база за разработване на „модел на оценка на 

риска“; 

 

Бюджет: Общ бюджет: 315 553,88 евро (617 169.75 лева), бюджет на Община Варна: 

31,891.17 евро (62 373.38 лева), от които собствено участие 9,179 евро (17 952,56 лева).   
 

Статус на проекта: Приключил. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


