
КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕРКИ ЗА 
СМЕКЧАВАНЕ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В 

ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

1 НОЕМВРИ 2022, СОФИЯ

КОНСУЛТАТИВНИТЕ СРЕЩИ В ОБЩИНИТЕ

Община Варна



Екипът

Г-Н ОЛЕГ КОЛЕВ - ЕКСПЕРТ В ОБЛАСТТА НА 
СВЛАЧИЩА И УКРЕПВАНЕ НА ТЕРИТОРИИ

Г-ЖА МАРИЯ КОЛЕВА – ЕКСПЕРТ ЕКОЛОГ 

Г-Н ЙОРДАН ДЯНКОВ – КООРДИНАТОР

Г-ЖА ДОРА НИКОЛАЕВА – СЧЕТОВОДИТЕЛ 



Консултативните срещи в общините
27 юни – 8 юли 2022 г.

Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София, стара Загора

• Целта на срещите – да се обсъдят и финализират решенията за инвестиционните мерки 
във всеки град

• Провеждат се, когато работата по аналитичните доклади е към края си и са определени 
местата и обектите

• Участници – местните експерти (колегите от общинската администрация, 
представители на местните професионални камари и общности, местните сдружения за 
развитие)

• Какво се обсъжда – конкретните мерки и решенията, които се предлагат. Събраха се 
първи предложения за усъвършенстване на местното и националното законодателство





Консултативнa срещa в Общинa 
Варна

• Консултативната среща се проведе в Зала 
„Варна“ на Община Варна на 30.06.2022г. 

• Цел на срещата – да се обсъдят и 
финализират решенията за 
инвестиционните мерки

• Проведена, когато работата по 
аналитичните доклади е към края си и са 
определени местата и обектите за 
интервенция



Консултативнa срещa в Общинa Варна

Участници – Включиха се 43 участника  - политически 

лица от общината; експерти - представители на 

дирекциите "Екология и опазване на околната среда", 

"Европейски и национални оперативни програми", 

"Управление на сигурността и контрол на 

обществения ред", "Финансово-стопански дейности", 

"Финанси и бюджет", "Архитектура, 

градоустройство и устройствено планиране", 

"Инженерна инфраструктура и благоустрояване"; 

Главният архитект и районни архитекти; 

представители на различни институции – РИОСВ -

Варна, РДПБЗН – Варна, Геозащита, «Проект-строй», 

«Геопроект», НДЕФ; медии – БНР, „Дарик радио“ и ТВ 

«Скат».

Какво се обсъжда – конкретните мерки и решенията, 

които се предлагат. 
 



Превенция от активизиране на градски свлачища в района на Варна

Заплахите от климатичните промени – Като водеща климатична заплаха, която има 
най-широко разпространен ефект за територията на гр.Варна са интензивните 
извалявания и въздействията им върху негативните геодинамични процеси 

Предлагана мярка за смекчаване и адаптация: Превантивна система за наблюдение 
и контрол на негативните геодинамични процеси вследствие на интензивни валежи, 
като мярка за адаптация към климатичните промени 



Превенция от активизиране на градски свлачища в района на Варна

Модул 1: Изпълнение на пилотен проект за наблюдение динамиката на
геодинамичните процеси и изграждане на контролно-измервателни системи в
свлачищни райони за мониторинг - проектиране и изграждане на КИС

Обектът на интервенция на пилотния проект е
част от свлачище „Златни пясъци“ – в зоната над
ПСОВ и път I-9 – Варна – Кранево.

Модул 2: Дигитализация на данни за локализиране и проследяване в реално време на
регистрирани и новоактивирани негативни геодинамични процеси и рискови зони на
територията на община Варна

Модул 3: Разработване на Пътна карта за смекчаване последиците от негативните и
разрушителни геодинамични и гравитационни склонови процеси и явления на
територията на Община Варна



Благодаря за вниманието!


