
 
Адаптация към изменението на 
климата в сектора на местно 
управление  в Норвегия 
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• KS започна систематична работа, свързана с адаптация към изменението на 

климата през 2008 г. 
 

• По това време, предизвикателствата, свързани с изменящия се климат се 
считаха за проблем на бъдещето. 
 

• Вече не – ясно е, че понастоящем се изправяме пред тези предизвикателства и 
че те е стават по-големи и по-сериозни с течение на времето. 
 

• Следователно, адаптацията към изменението на климата се разглежда като 
спешен въпрос, който изисква принудително адресиране от съответните 
власти, но задачата за намиране на най-подходящия отговор е все още 
неизпълнена 



Засушаване в източната част на Норвегия през лятото на 2018 г.  

Източник: Институт по 
метеорология 
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Температура(Cо), отклонение от нормалната 

Източна Норвегия, май-юли 



Средногодишни температури 1900 – 2020 г. 

най-топлата година 



Предизвикателства, породени от  
изменението на климата в Норвегия 
 
• Драматични и внезапни    

– наводнения, кални свлачища, бури 

 

• Постепенни   

– влошаващи се екосистеми и загуба на 
видове 

– влошаване на качеството на питейната 
вода 

– щети от гниене в сгради 

 

• Косвени (дължащи се на глобални развития) 

– липса на лекарства 

– недостиг на храна  

– миграция 

 
 

 

 



Адаптацията към изменението на климата е междусекторно 
предизвикателство – как подхождаме към много свързани въпроси? 
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• Мерките за противодействие в 
отговор на екстремен климат и 
произтичащи от него щети са все още 
важен елемент в работата по 
адаптация към изменението на 
климата в сектора на местното 
управление в Норвегия 
 

• Понастоящем обаче, съществува 
повишен фокус върху интегрирането 
на едно по-всеобхватно разбиране на 
изменението на климата в 
дългосрочните планове за развитие  
на отделните общини 



Превантивните мерки са 
инвестиции в бъдещето 

• Наводнението от 1995 г. заля 
административния център на 
община Трисил 

• През 2009 г. бяха завършени 
защитни мерки срещу 
наводнения, предназначени да 
издържат наводнения с 
периодичност 200 години.  

• Когато друго голямо наводнение 
удари общината през 2014 г. 
общинският център остана 
незасегнат 

• Инвестицията се изплати под 
формата на икономии – но същите 
не сa включени в изчисленията на 
разходите 

Центърът на Трисил: „Венеция“ през 1995 г. и сух понастоящем 



Щети, нанесени от природни 
бедствия – превенция в сравнение 
с ремонти 

 

• Щети от наводнения, кални свлачища и скални 
срутища (2011-2019 г.)  

 

• Ремонтиране на щети: 11,3 млрд. норвежки крони 

• Превантивни мерки: 3,0 млрд. норвежки крони 

 

• Основен проблем на сектора на местно управление 
е ограниченият достъп до финансиране на 
превантивни мерки 

• Финансиране на мерки, свързани с валежи и 
управление на водите: 

– 80% предоставяно от Норвежката дирекция за 
водни ресурси и енергия (NVE) 

– 20% предоставяно от общината 

• Много общини намират изискването за 20% 
собствено финансиране като твърде високо 

• Цялостният бюджет на NVE за превантивни мерки е 
твърде ограничен 

 

Подмяна/ремонт 
Обезопасителни работи/превенция 



 Местен капацитет за адаптация към изменението на климата 

Цялостен капацитет за 
адаптиране към 
изменението на 

климата 

Способност за 
оползотворяване на 
социалния капитал и 

местните ресурси 

Организация 

Общински човешки 
ресурси (знания, 

умения и нагласи) 

Финансиране 



• Резултати от изследване, проведено през 2019 г. в 13 малки и средни общини: 

– Местните власти показват голяма находчивост и умения при реакция спрямо 
природни бедствия – от гледна точка на незабавно облекчение и възстановяване 
на нормалните функции 

– В същото време на местните власти им липсва достатъчно капацитет и експертиза 
за разработване на един по-систематичен подход по отношение на адаптацията 
към изменението на климата 

 

• За да се укрепи капацитета на местните власти за систематично планиране и 
изпълнение на дългосрочни и всеобхватни мерки за адаптация към изменението на 
климата, KS се застъпва за национален план за действие за адаптация към 
изменението на климата 

 

• До момента националните власти не са превърнали в приоритет разработването на 
такъв национален план за действие 
 

 



Основни опасения на норвежките местни власти 

• Резултати от проучване, проведено сред норвежки общини 

през есента на 2021 г. със 150 от общо 356 общини: 

– Най-големи предизвикателства пред адаптацията – 

поройни дъждове (70%), увеличено количество на 

валежите (64%) и наводнения (50%) 

– Най-високи вътрешни бариери пред усилията за 

адаптация -  липса на човешки ресурси/необходима 

експертиза (74%) и налични финансови ресурси (70%) 

– Най-високи външни бариери – недостатъчна 

координация от страна на държавните власти (42%) и 

липса на внимание и приоритизация от страна на 

държавата (26%) 


