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Екипът
Координатор: инж. Захарина Гомилева – ст. експерт от отдел „Екология“
Експерт еколог: инж. Николай Бакърджиев – н-к отдел „Екология“
Инвеститорски контрол: инж. Светла Кабадозова – гл. експерт от дирекция „Общинска инфраструктура“
Възлагане на обществени поръчки: инж. Гинка Тужарова – н-к отдел „Обществени поръчки“
Работата на екипа бе подкрепена от Камен Костов – заместник-кмет „Устройство на територията и 
строителството“ , Виктор Дойчинов – главен архитект и Емилия Кючукова – ландшафтен архитект.



Работните срещи между общините и обмена на идеи

Първа работна среща, онлайн. Представяне на екипите.
Консултантският екип представи:

• „Методология за анализ на общински стратегически документи, планове и програми и
стъпки за идентифициране на пилотни дейности“ .

• Доклад за „Международния опит и най-добри практики за адаптация към
изменението на климата“, изготвен от Норвежкия западен изследователски институт.

• Обучителни материали, презентации насочени към конкретни мерки, приложени в
различни държави.



Работните срещи между общините и обмена на идеи

Втора работна среща. Участваха експертни екипи на партньорските общини, екип на НДЕФ и екипът на 
българските консултанти.

• Представяне анализ на информацията с цел аргументиране на избраните заплахи

• Представяне на избрана инвестиционна мярка и конкретно място 

• Дискусия с опонент екип от друга община и обсъждания в голямата група, изчистване на идеите 

• Директна професионална помощ и подкрепа от консултантския екип на проекта

• Екипът на НДЕФ „провокира “ екипите от общините с цел изчистване на конкретните стъпки и 
аргументация и защита  на избраните мерки



Работните срещи между общините и обмена на идеи

Трета работна среща. Участваха експертни екипи на партньорските общини, екипът на НДЕФ и екипът на 
българските консултанти. Дистанционно се включиха и експертите от Западно-норвежкия 
изследователки институт.

• Финализиране аналитичните доклади на базата на предвидените в методологията стъпки

• Представяне на проектен фиш - обосновка за начина, по който мярката води до адаптация към 
климатичните промени и по-конкретно до заплахата и риска, характерни за конкретното място, 
дейностите , които следва да се извършат

• Работа в екипи по общини с обсъждания в голямата група. Професионална помощ и подкрепа от 
консултантския екип, в т. ч. специалисти по озеленяване и води.



Зелен коридор между два парка

Основна заплаха: Затоплянето в градска среда - ефект на топлинния остров.
Цел на мярката: Да се намали негативният ефект на тази заплаха върху хора, инфраструктура и градска

среда чрез специфични мерки за адаптация.
Решение: Създаване на синьо-зелена инфраструктура, чрез засенчване и охлаждане на обществено

пространство.
Обект на интервенция: Улица с дължина 280 м., която е естествена връзка между два големи парка

представляваща необлагородено открито пространство. Тя е част от пешеходен маршрут свързващ Централна
градска част с няколко квартала.

Мястото има всички характеристики на заплахата: запечатана площ, открито пространство без
растителност, високи температури през летния период.

Към настоящия момент се изготвя идеен проект, след което ще се възложи изпълнение на инженеринг.



Зелен коридор между два парка

Предвиждат се следните дейности:

• Отпечатване на почва – премахване на плочки с цел увеличаване зелената площ;

• Засенчване чрез засаждане на неинвазивна растителност устойчива на климатични промени в

градска среда – подходящи дървесни видове и увивни растения, перголи;

• Затревяване на определените пространства, включително засаждане на декоративни растения;

• Обособяване на кътове за отдих, покрити с увивна и катерлива растителност;

• Изграждане на поливна система;
• Монтиране на електронно табло, отчитащо температурата на въздуха и часово време;
• Монтиране на чешми за ползване от хора и животни;
• Изграждане на воден елемент;
• Подмяна на бетонова настилка,  с  градинска пътека .



Благодарим


