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Екипът

➢ Мая Русева – Директор на дирекция „Стратегическо развитие“ и координатор

проекта;

➢ арх.Тихомир Райчев – главен архитет на Община Бургас;

➢ Гергана Иванова – старши експерт дирекция „Стратегическо развитие“ и експерт

„Опазване на околната среда“;

➢ Деница Георгиева – старши счетоводител „Финанси, бюджет и икономика“ и

счетоводител по проекта.





Участието на експертите в проекта

➢ Изготвен доклад за международния опит и добри практики за адаптация към
изменението на климата от Норвежката асоциация на местните и регионални власти от
Западно-норвежкия изследователски институт.



Участието на експертите в проекта

➢ Български консултантски екип разработи методология за анализ на съществуващите
стратегически и планови документи и изпълнявани проекти в общините;

➢ Изготвен Доклад от анализа на стратегически документи, планове и проекти на Община
Бургас и стъпки за идентифициране на пилотни дейности.



Градски природен остров в Бургас

➢ Адресираните с инвестиционната мярка заплахи са високите температури,
водещи до формирането на градски топлинни острови и интензивни валежи,
увеличаващи честотата на наводненията.

➢ Обект на интервенцията ще бъде неподдържано пространство в централна
градска част на гр. Бургас с площ от 2600 м2, заключено между жилищна зона,
общински и наказателен паркинг и три болнични заведения.

➢ Инвестиционната мярка– Прилагане на мерки за адаптация към климата чрез
изграждане на Градски природен остро.

➢ Проведена е обществена поръчка, предстои избор на изпълнител.



Градски природен остров в Бургас



Дейности

➢ Предвидените дейности включват изграждане на синьо-зелена инфраструктура;

➢ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оползотворяване на енергия от

възобновяеми източници;

➢ Отпечатване на почва, чрез премахване на бетонова настилка;

➢ Озеленяване на разкритата и прилежаща площи;

➢ Изграждане на дренажна система под зелените площи, която да събира водата в
подземен резервоар за използването и повторно за поливни нужди посредством
помпа;

➢ Изграждане на алейна мрежа изцяло с дренажна настилка;

➢ Създаване на кътове за отмора и социализация изцяло изградени от природно
съобразни материали осигуряващи прохладна сянка и защита от вредни лъчи в
лентите месеци;

➢ Засаждане на до15 бр. дървета на територията на паркинга.





Конструкция тип пергола с фотоволтаични панели
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