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Екипът

При подготовката на проектното предложение със Заповед № 439 от
08.05.2020 г. на Кмета на Община Кърджали бе създаден експертен
екип, който да вземе участие при реализирането на планираните в
проекта дейности.

Отчитайки влиянието на климатичните промени върху различните
области на градското развитие, в експертна група участваха специалисти
от Община Кърджали с различен професионален профил и опит, а
именно:

Експерт „Стратегическо планиране” – Надежда Цветкова – началник
отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти”;

Експерт „Екология-води” – инж. Нурай Зюлкер – старши експерт в отдел
„Инвеститорски контрол и строителство”;

Експерт „Екология-въздух” – Веселина Танчева – началник отдел
„Опазване на околната среда”;

Експерт „Териториално устройство” – арх. Станислава Тодорова – мл.
експерт отдел „Архитектура и регистрация на строителните обекти”. През
месец декември 2021 г. в експертната група вместо арх. С. Тодорова се
включи арх. Селчук Ахмед;

Експерт „Транспорт” – Орхан Кадиров – началник отдел „Транспорт,
рекламна дейност и общинска контрола”.



Подреждане на сцената

• Експертите от Община Кърджали участваха активно при
разработването на проектното предложение. Основната ни
роля в подготовката бе детайлизиране на нашето участие в
отделните дейности и събирането на данни за
формирането на бюджета.

• Като партньор на Националния Доверителен Екофонд
имахме и ангажименти при оформянето на споразумението
за партньорство и на договора за безвъзмездна помощ.

• След подписването на договора за финансиране с
нетърпение очаквахме първата среща на експертите от
партньорите в проекта.

• Първите работни срещи се проведоха онлайн поради
ограниченията наложени от Ковид епидемията.



Стартираща среща

По време на първата среща „Прилагане на иновативни мерки за
смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в
България”, проведена от екипа на НДЕФ и консултанти по проекта от
07.12.2021 г. до 09.12.2021 г. имахме възможност :

➢ да се запознаем с останалите екипи от общините-партньори;

➢ да обсъдим работния плана за изпълнението на проекта;

➢ да представим ситуацията в общините;

➢ да разгледаме международния опит и добрите практики,
представени в Доклада “Градове, справящи се с изменението на
климата” , както и с Методология за анализ на съществуващи
стратегически документи в общините и идентифициране на пилотни
дейности.



Уебсайт на проекта

Всяка от общините даде информация за сайта



Постепенното подреждане на сцената



Нашето синьо-зелено решение
“Адаптация на синьо-зелената инфраструктура в стара градска част на град Кърджали към ефектите от 

измененията на климата”

площад „Хаджи Димитър”



Нашето синьо-зелено решение
“Адаптация на синьо-зелената инфраструктура в стара градска част на град Кърджали към ефектите от измененията на климата”

➢ Предложената мярка е насочена към адаптация и смекчаване на двете заплахи – ефекта на топлинния остров и увеличаването 
на обема на повърхностните води.

➢ Обектът на интервенция е част от площад „Хаджи Димитър”. Площадът е разположен на една от основните транспортни
артерии на града. Кръговото кръстовище на площада е изключително натоварена пътна артерия, която разпределя
автомобилните потоци към кв. „Боровец”, зоната за отдих „Енчец” на яз. „Кърджали”, както и е изход към гр. Хасково и гр.
Пловдив.

➢ При избор на мярка се водихме от опита на норвежките партньори от град Берген за овладяване на повърхностните води.
Силно ни впечатлиха пространствените и техническите решения в “Хостайнер парк” и парк “Лингхаугпаркен”, за овладяване на
повърхностните води чрез частично отваряне на речното корито и превръщането на терена в рекреативна зона.

➢ Също така използвахме опита на град Търнава, Р. Словакия и град Вроцлав, Р. Полша, които са представени в доклада на
Западно-норвежкия изследователски институт.

➢ Мярката включва следните основни дейности:

✓ Изработване на инвестиционен проект за превръщането на част от площад „Хаджи Димитър” в „синьо-зелен
остров”;

✓ Изпълнението на строително–монтажни дейности, включващи:
▪ премахване на съществуващата настилка;
▪ изграждане на система за съхранение на дъждовните води;
▪ изграждане на синьо-зелена инфраструктура - воден елемент- стена;
▪ зелена инфраструктура – оформяне на зелена площ с подходящи растителни видове.

(Ще бъдат използвани неинвазивни растителни видове, подходящи за климатичните условия на мястото);
▪ оформяне на подходи, алеи и места за рекреация.
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