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Екипът

• За извършване на Анализ на общинските стратегически документи,
планове и проекти на Община Стара Загора с цел идентифициране на
пропуските в сферата на градското планиране, свързани със
смекчаването и адаптацията към изменението на климата беше
сформиран Експертен екип, състоящ се от трима експерти от две
дирекции на общинската администрация, отговарящи за опазване на
околната среда и стратегическо планиране. Двама от експертите са от
Дирекция „Транспорт, чистота и екология“ и един експерт от Дирекция
„Инвестиции и европейски проекти“. Всички експерти притежават богат
опит при изготвяне, анализ и оценка на стратегически документи,
планове, проекти и програми;

• В помощ на Експертния екип със своя експертиза се включиха и други
експерти от Община Стара Загора.



Екипът



Обучението

По дейност „Подобряване на капацитета за планиране, мониторинг и
въвеждане на мерки за смекчаване и адаптация към изменението на
климата в българските общини“ бяха проведени няколко обучения.

• Първо обучение по проекта от 7 до 9 декември 2021 г. Цел на
обучението – старт на процеса на анализ на съществуващите
стратегически и планови документи на общините, имащи отношение
към климатичните промени. Проведено във виртуална среда поради
Ковид пандемията, което направи възможно в него да се включат
повече от предвидения брой представители на общините.

• Експертните екипи от Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен,
Стара Загора и София започнаха практически занимания за оценка на
рисковете от климатичните промени в големите градове – ефекта на
топлинния остров, редуващите се наводнения от обилни валежи и суша
с недостиг на вода и градските свлачища.



Обучението

• Партньорите по проекта от Норвежката асоциация на местните и
регионални власти и от Западно-норвежкия изследователски
институт запознаха участниците с изготвения от тях доклад за
международния опит и добри практики (Изпълнен по дейност
2.1.).

• Българският консултантски екип въведе участниците в
методология за анализ на съществуващите стратегически и
планови документи и изпълнявани проекти в общините
(Изготвена по дейност 3).



Обучението



Обучението

• При осъществяване на процеса на идентифициране на пропуските в
сферата на градското планиране, свързани със смекчаването и
адаптацията към изменението на климата и бъдещите инвестиционни
мерки, съществен принос имаха идеите и съветите на експертите от НДЕФ,
екипът на българските консултанти от Аналитично-креативна група и
Норвежките партньори.

• Изключително полезни съвети и работещи примери за идентифициране и
прилагане на конкретни мерки за адаптация към климатичните промени
получихме от Норвежките партньори посредством:

✓ Доклада „Международен опит и най-добри практики за адаптация към
изменението на климата, които са подходящи за българските градове“,
изготвен от Западнонорвежкия изследователски институт по задание на
норвежкия партньор по проекта Норвежката асоциация на местните и
регионални власти (KS);

✓ Учебното пътуване до Норвегия с основна цел запознаване с работата на
общините в Норвегия в сферата на адаптация към климатичните промени.



Зелени решения в кв. Железник 
• Заплаха, към която се прави адаптация в гр. Стара Загора - „градски

топлинен остров“, който се формира в резултат на повишаването на
температурите, особено през лятото и пропуски в градоустройството на
застроената територия на града. За оценка на този аспект са използвани
данни от извършените измервания на температурата в различни точки на гр.
Стара Загора от Автоматични измервателни станции за КАВ и
Метеорологична станция на НИХМ.

• Обект - междублоково пространство в кв. Железник. През летните дни
пространството се нагрява силно от слънцето, жилищните блокове
акумулират чрез черните си покриви и панелни конструкции голямо
количество топлина, която впоследствие излъчват в околното пространство.

• Какво се предвижда - прилагане на комбинирани мерки – подмяна на
настилка, озеленяване, използване на слънчева енергия и дъждовна вода за
преодоляване на ефекта на „градския топлинен остров“ и създаване на
благоприятна среда за отдих и социални контакти през горещите летни дни
на живущите в малък район на кв. Железник в гр. Стара Загора.

• Очакван резултат - намаляване на топлинния стрес и ефекта на топлинния
остров, за регулиране на местния климат и подобряване на капацитета за
намаляване на въздействието върху климата след увеличаване на
зеленината.



Зелени решения в кв. Железник 


