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Екипът

1. Теодора Полимерова – директор на дирекция „Климат, енергия 
и въздух“ – Координатор на проекта

2. Захарина Лозанова – счетоводител в отдел „Финансово-
счетоводен“ – Финансов координатор

3. Димитър Данчев, директор на дирекция „Зелена система“ –
Експерт „Стратегическо планиране“

4. Ивона Грозева - главен експерт в отдел „Климат и енергия“ –
Експерт „Действия по климата“

5. Милена Васева, директор на ОП „Паркове и градски градини –
Експерт „Комуникация и логистика“

6. Росен Симеонов – главен експерт в отдел „Обществено 
строителство“ – Експерт „Инвестиционни дейности“

7. Теодор Христов – главен експерт в дирекция „Обществени 
поръчки и концесии“ – Експерт „Обществени поръчки и 
нормативна уредба“

В допълнение участват и експерти от Район „Възраждане“ и др.



Учебните пътувания

Първо учебно пътуване в гр. Осло – март 2022 г., за политическите ръководства на общините

Природно-базирани решения –
река, гр. Осло. Зелена система на гр. Осло

Синьо-зелена инфраструктура в град Барум 
– поетапно отваряне на река Сандвика

Нансен парк във Форнебу 
(зоната, в която е било 
разположено предишното 
главно летище на Осло до 
1998 г.)



Учебните пътувания

Второ учебно пътуване в гр. Берген и западна Норвегия – май 2022 г. Посетени обекти

Посещение на обект в гр. Фьорде -
картиране на риска от наводнения

Синьо-зелена инфраструктура в град Берген, Проект за 
градско развитие в Миндемирен, където също имаше 
обособен „зелен“ кът за отдих, амфитеатър на 
открито и алпинеум. 



Учебните пътувания

Второ учебно пътуване в гр. Берген и западна Норвегия – май 2022 г. Посетени обекти

Дъждовна градина зад стария град на Берген Берген – интензивен зелен покрив



Учебните пътувания

Проведените дискусии, срещи, презентации и посетени обекти по време на учебните пътувания в Норвегия, 
както и споделеният практически опит в тази сфера, оказаха изключително важна роля при избора на 
иновативна мярка за реализация в Столична община 

Непосредствено общуване между експертите в общините

Мотивация за избор на мярка

Комуникация, обмяна на опит, нови визии и добри практики

Разширен кръгозор – нови идеи

Благодарение на ползотворни срещи, обсъждания, примери с норвежките партньори и участници по време на 
посещенията 



„Синьо-зелена акупунктура“ в парк „Възраждане“

1. Заплахите от климатичните промени 
Критерии за избор на заплаха за адаптиране:

- Най-неблагоприятен ефект и широко негативно въздействие

- Вероятност и честота на реализация на заплахата

- Възможности за реализация на иновативни действия

Идентифицирани са две климатични опасности за Столична община - екстремна топлина и интензивни извалявания. На 
база направения анализ категорично беше определена екстремната топлина като основен риск/заплаха за територията на 
Столична община, с конкретен фокус върху намаляване на уязвимостите, свързани с ефекта на Градския топлинен остров.

2. Обектът и мястото
Обектът се намира в парк „Възраждане“, а конкретното място е амфитеатърът, състоящ се от от амфитеатрално 
разположени дървени пейки и малка сцена. Около амфитеатъра няма висока растителност, мястото е изключително 
напечено през летните месеци и поради тези причини неизползваемо. 

3. Решението
Обособяване на „охладена“ зона - засенчване посредством природно-базирани решения, системи за оросяване, 
изграждане на алпинеум, подвижен екран и мултимедия, информационни табелки



„Синьо-зелена акупунктура“ в парк „Възраждане“

Преди След
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