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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

В изпълнение на настоящия проект са проучени компонентите на природната 

среда и социално-икономическите особености на територията на Североизточна 

България, от гледна точка на степента на уязвимост на селищата и инфраструктурата от 

опасни природни явления.  

По време на изследователския процес са използвани, утвърдени в практиката и 

инструменталния обхват на географските научни изследвания, аналитични методи, 

отговарящи на съвременното ниво и постижения на световната приложна география.  

Детайлно са разгледани условията за възникване и проявата на различни по вид, 

характер и обхват геоморфоложки, геоложки, почвени, климатични и хидроложки  

рискови процеси и явления в проучваната територия.  

Последователно е изследвано състоянието на съществуващата от различен ранг 

пътна инфраструктура на територията на Североизточна България. 

Събраните емпирични научни данни са обобщени и анализирани. Синтезираната 

научна информация е използвана за изготвяне на карти, профили и др. графични 

приложения, отразяващи основни характеристики на компонентите на природната 

среда и социално-икономическите условия.  



В резултат на детайлното проучване са определени надеждни индикатори за 

оценка на риска и уязвимостта от опасни природни явления за населението и социално-

икономическите обекти. 

Едновременно с проучването на основните видове неблагоприятни и рискови 

процеси и явления, се осъществи и тяхната локализация (предпочитани места) на 

проява на територията на Североизточна България.   

За решаване на поставените задачи в социално-икономически аспект се 

проведоха комплексни теренни проучвания, включващи и анкетиране с представители 

на местната власт и населението.  

Като краен резултат на изследователския проект, използвайки събраната, 

обработена и анализирана информация от различни документи, предоставени от 

общините, анализ на анкети и  теренните изследвания, е изготвен констативен анализ 

(доклад), включващ и мнението на местната власт и населението за състоянието на 

инфраструктурните обекти. Докладът съдържа обобщени резултати и формулирани 

препоръки за осъществяването на превантивни мерки за борба с неблагоприятните 

процеси и явления в района на Североизточна България. Той може да се ползва 

успешно от кметовете, гражданска защита и други органи на местното 

административно управление. 
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