
КОНФЕРЕНЦИЯ

„ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕРКИ ЗА 
СМЕКЧАВАНЕ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО 

НА КЛИМАТА В ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

1 НОЕМВРИ 2022, ГР. СОФИЯ

ДИНАМИЧНАТА РАБОТА В ОБЩИНСКИТЕ ЕКИПИ

Община Русе



СЪДЪРЖАНИЕ

1. Представяне на екипа на Община Русе 

2. Работа на екипа за изготвяне на Доклада-анализ върху
съществуващи стратегически документи

3. „Анти-топлинен остров“ в централната градска част на гр. 
Русе



КООРДИНАТОР

ПРОЕКТЕН ЕКИП НА ОБЩИНА РУСЕ

• СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ: Ивелина 
Петкова (старши експерт, отдел МСП)

• ОКОЛНА СРЕДА: Йоана Вълева 
(Старши инспектор, отдел Екология)

• ЕКОЛОГИЧНО ПЛАНИРАНЕ: Дилян 
Георгиев (Старши инспектор, отдел 
Екология)

• ЗЛАТОМИРА СТЕФАНОВА                                             

(зам.-кмет ИМС), 2020-2021 г.

• ИВАЙЛО КАДИШЕВ                                      

(директор дирекция МПСДА), 2021-2022 г.

• БИЛЯНА КАРАИВАНОВА                                  

(старши експерт, отдел МСП), 

от м. октомври 2022 г. 

КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ 

ФИНАНСИСТ: Ивелина Колева 
(старши счетоводител, отдел ФС) 



РАБОТНИЯТ ПРОЦЕС
Работата на експертния екип премина през  различни етапи и беше съпътствана с динамични и 
иновативни по своя характер процеси:

• Ключовите експерти извършиха обстоен и задълбочен анализ на съществуващите 
стратегически документи относими към проблематиката на настоящия проект – ПКАВ, ПООС 
2015-2020 г. и ОПНИЕВИ 2014-2024 г.;

• В хода на своята работа екипът извърши консултативни среща със служители от 
администрацията, ангажирани с подготовка и актуализация на Плана за интегрирано развитие 
на Община Русе 2021-2027 г., както и останалите стратегически документи насочени към 
ключови теми: опазване на околната среда и климатичните промени; алтернативните 
източници на енергия; подготовката, изпълнението и отчитането на проекти; регионалното и 
местно развитие;

• Въвлечени в работния процес са експерти/инспектори от ресор „Устройство на територията“, в 
т.ч. Главен архитект, ландшафтен архитект, експерт ОВИ и др.





• Анализирайки общинските стратегически документи, 
експертният екип определи, че те не са относими към 
основните приоритети на настоящия проект;

• Засегнати са проблеми, които не кореспондират пряко с 
адаптация към изменение на климата в региона (напр. 
шумовото замърсяване);

• Администрацията няма достатъчен опит с планирането и 
изпълнението на мерки за адаптация към изменението на 
климата в градското развитие;

• Докладът на Норвежката партньорска организация (KS) и 
Западно-Норвежкия изследователски институт (WNRI), 
учебните пътувания до Норвегия, както и добрите практики 
за справяне с конкретни климатични заплахи помогнаха на 
екипа по-добре да разбира основните екологични 
проблеми на нашия регион и да предприеме адекватни и 
приложими мерки за справяне с тях.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
ПРЕД ЕКИПА НА 

ПРОЕКТА НА                  
ОБЩИНА РУСЕ



ЗАПЛАХАТА

• високи нива на ФПЧ, екстремни 
температури, променен режим на 
валежите и др.

• През последните години като най-
сериозна и труднопреодолима заплаха за 
гр. Русе се откроява „Топлинният остров в 
градската урбанизирана територия“

РЕШЕНИЕТО

Прилагане на комбинирани мерки за 
смекчаване и адаптация към изменението 
на климата, чрез:

• подмяна на част от бетонови павета с 
тревна фуга; 

• вертикално озеленяване (катерливи 
растения) за естествена термоизолация; 

• перголи, поливна система и питеен 
фонтан;

• пулверизация на вода за естествено и 
изкуствено засенчване и охлаждане; 

• соларни панели, осветление



• е пешеходен подлез (площадно пространство) 
на централен булевард с 6 входа и радиус 30 м; 

• е открито, безопасно, стратегическо и с висок 
интензитет на транзитнопреминаващи

• е с изградена достъпна среда – предпоставка за 
трансформирането му от обект за транзитно 
преминаване в зона за отдих и социализация

• е пешеходна връзка за спортна зала, градски 
стадион, професионална гимназия, ОДМВР и 
два големи магазина;

• е основна пътна артерия между 4 квартала.

„АНТИ-ТОПЛИНЕН ОСТРОВ“ В                             
ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР. РУСЕ

МЯСТОТО

/ОБЕКТЪТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ/



ЕКСПЕРТНА КОНСУЛТАЦИЯ

04.07.2022 г., 

зала „Свети Георги“, 
Община Русе

През м. юли 2022 г. Екипът проведе публична 
консултация и с експертната общност на гр. 
Русе. Целта беше да се обсъдят конкретните 
идеи, да се съберат мнения за детайли на 
реализацията на инвестиционната мярка и 
възможността за прилагането ѝ и на други 
места в града.



ЕТАП

• Изготвен Доклад-анализ върху 
съществуващите стратегически 
документи

• Изготвено ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
за изготвяне на технически 
инвестиционен проект за обекта на 
интервенция

• Предстои обявяване на 
обществената поръчка за 
изготвяне на техническия 
инвестиционен проект за обекта на 
интервенция
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• Иновацията ще представлява 
един общ комплекс, който не е 
прилаган на територията на          
гр. Русе, а и в повечето 
български градове;

• Комбинацията може да се 
приложи на подобни места в гр. 
Русе и в други населени места;

• Мярката е приложима на мин. 
още 2 ключови за града места –
Крайбрежната зона около р. 
Дунав (Кея) и Панорамата на  
гр. Русе. 



ИВАЙЛО КАДИШЕВ

Директор на дирекция 

„Международни политики, стопански дейности и анализи“

ОБЩИНА РУСЕ

тел.: 082 881 721

E-mail: i.kadishev@ruse-bg.eu 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


