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Живописна гледка 
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...и рисковете 

• Снимката показва жилищен 
район в Йолстер, който е 
бил сериозно ударен от 
проливен дъжд в един 
слънчев ден в края на юли 
2019 г.  

• Няколко разрушителни 
кални свлачища са 
предизвикали масивни щети 
на инфраструктурата, 
земеделските земи и 
къщите, като един човек е в 

неизвестност.  
Photo: Linda Olin Reite, NRK 
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• Създаден в 2018 г. 

• Ръководен от ЗНИИ, Сьондал 

• 7 асоциирани партньори за 
изследвания, които са в първите редици 
по отношение на изследванията в 
областта на адаптацията към 
изменението на климата 

• Ориентиран към потребителите подход 

• Всички усилия за адаптация трябва да 
съответстват на принципите на 
устойчиво развитие 

Норвежки изследователски център за устойчива 
адаптация към изменението на климата 



• Обща информация 

• Как да се използва докладът 

• Структура на доклада 

• Методология  

• Ограничения 
 

Докладът 



Устойчиво развитие 

• Устойчивото развитие (УР) се появи в 
дневния ред с Нашето общо бъдеще 
(1987 г.) 

• УР изисква устойчивост на околната 
среда, социална и икономическа 
устойчивост (вж. фигурата) 

• Разрешаването на проблеми, 
свързани с бедност, загуба на 
биоразнообразие и изменение на 
климата не може да стане поотделно 

• Ако игнорираме една от тези задачи, 
останалите две няма да бъдат решени 

 

Устойчивост на 
околната среда 

Икономическа 
устойчивост 

Социална 
устойчивост 

Устойчиво 
развитие 



• Конфликти/компромиси: Когато мерките на 
политиката си противодействат една на 
друга 

• Примери: 

• Охлаждане на въздуха  емисии на 
CO2 (несполучлива адаптация) 

• Уплътняване за намален транспортен 
обем  загуба на градски зелени 
площи (несполучливо смекчаване) 

• Селективна сеч на стари гори за 
производство на енергия  загуба на 
биоразнообразие  (несполучливо 
смекчаване) 

 

• Синергии/съвместни ползи: Когато мерките на 
политиката си помагат една на друга 

• Примери: 

• Използване на основани на природата 
решения в управлението на повърхностни 
води  улавяне на въглерод; повишено 
биоразнообразие; охлаждане на сгради 

• Смекчаване на последиците от 
изменението на климата (стимулиране на 
обществения транспорт, икономия на 
енергия в сградите)  подобрено 
качество на въздуха 

 

 

 

Конфликти и синергии 



• Кризите, отнасящи се до климата и 
биоразнообразието са взаимно свързани  и 
трябва да се разрешават съвместно 

• Защитата на биоразнообразието в 
градовете е важно. Градовете са често 
разположени в най-плодородните райони с 
благоприятен климат, в които началното 
биоразнообразие е високо 

Климат и биоразнообразие 



• Кризите, отнасящи се до климата и 
биоразнообразието са взаимно свързани  и 
трябва да се разрешават съвместно 

• Защитата на биоразнообразието в 
градовете е важно. Градовете са често 
разположени в най-плодородните райони с 
благоприятен климат, в които началното 
биоразнообразие е високо 

• Защитата на зелените зони и градските 
дървета трябва да бъде приоритет за 
смекчаването и адаптацията на климата и 
за запазване на биоразнообразието 

• Град Копенхаген е приел политика за 
дърветата, която е план за увеличаване 
на разпространението на дървета в града 
(вж. снимката вдясно) 

Климат и биоразнообразие 

Източник: Политика за дърветата на Община 
Копенхаген  2018-2025 г., 2018 (itera.dk) 

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1522
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1522
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1522
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1522
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1522
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1522
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1522
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1522


Рамката на МЕГИК/IPCC за оценка на 
риска, свързан с климата (стъпка1) 

Фактор 

Фактор Фактор 

Фактор 

Фактор 

Фактор 

Фактор 

Фактор Фактор 

Фактор 

Фактор Фактор 

      ОПАСНОСТИ 
      Какво може да има отрицателен ефект? 

      ЕКСПОЗИЦИЯ 
      Какво може да бъде негативно засегнато? 

      УЯЗВИМОСТ 
    Склонност или предразположеност към негативно въздействие? 

      РИСК 
                  Потенциал за негативни последици? 

Напр. коефициент на 
смъртност във възрастова 
група 70+ 

Напр. брой дни с пикови 
температури  над 40оC 

Напр. увеличение на 
коефициента на смъртност 
във възрастова група 70+ 

Напр. възрастово 
разпределение на 
въпросното население 



 

ДАННИ 

Фактор 

Фактор Фактор 

Фактор 

Фактор Фактор 

Фактор 

Фактор 

Фактор 

Фактор 

Фактор Фактор 

ДАННИ 
Намалете (ако е 
уместно), определете 
количествено и 
задайте вероятности, 
доколкото това е 
възможно 

ОЦЕНЕТЕ 
Определете 
количествено 
(доколкото това е 
възможно) 
потенциала за 
негативни последици 

ДАННИ 
Намалете (ако е 
уместно), определете 
количествено и 
задайте вероятности, 
доколкото това е 
възможно 

ЦЕЛИ 
Идентифицирайте 
приемливи нива/цели 

СТЪПКА 2: ОЦЕНЕТЕ НИВОТО НА РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛИМАТА 



 

nv 
         СТЪПКА 3: ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ ВАРИАНТИ ЗА МЕРКИ НА ПОЛИTИКАТА, СВЪРЗАНА С КЛИМАТА 

фактор 

фактор 

фактор 

фактор 

фактор 

фактор 

фактор 

фактор фактор 

фактор фактор 

Напр. брой дни с пикови 
температури  над 40оC 

Напр. коефициент на 
смъртност във възрастова 
група 70+ 

Напр. възрастово 
разпределение на 
въпросното население 

Напр. увеличение на 
коефициента на смъртност 
във възрастова група 70+ 

СМЕКЧАВАНЕ 
Намаляване на емисиите 
Улавяне и съхранение на  CO2  

АДАПТАЦИЯ 
Защитни мерки за намаляване на 
негативните последици 

АДАПТАЦИЯ 
Намаляване на нивото на 
приемане на негативните 
последици 

АДАПТАЦИЯ 
Реактивни мерки за  
минимизиране на негативни 
последици след събитието 

АДАПТАЦИЯ 
Проактивни мерки за намаляване 
на уязвимости 

фактор 



Теми, свързани с уязвимостта към 
изменение на климата и представяне на 

добри практики 

 



• Повече горещи вълни и 
екстремни температури 

• Ефект на градския топлинен 
остров (ГТО/UHI) 

• Засяга всички нива на града 

• Уязвимите групи са най-силно 
изложени 

• Необходимост от адаптация: 
Охлаждане на градовете (напр. 
чрез отражателни повърхности, 
екосистемни услуги, подобрено 
жилищно строителство)  

 

Градско затопляне 

Илюстрация: Thenounproject.com 



• Многоцелева, която надгражда над 
вече приети планове и натрупан 
опит 

• Зелена (и синя) инфраструктура. 
Осигуряваща екологична свързаност 
в целия град 

• Насърчаване на местното 
биоразнообразие и публичното 
участие 

• Пилотни проекти 

• Интеграция в рамките на 
градоустройственото планиране 

Казус: Стратегия за градска зелена  
инфраструктура на Витория-Гастейс 

Име на мястото: Витория – 
Гастейс 
Вид на локацията: Град, 
250 000 жители 
Уязвимости: Топлина , 
наводнения 
Мерки: Разширяване на 
градската зелена 
инфраструктура  

Съпътстващи ползи: Смекчаване на 
последиците от изменението не 
климата (СПИК/CCM), 
биоразнообразие, здраве & 
благосъстояние, създаване на 
работни места 
Източници: Climate-ADAPT (2018 г.), 
Център за изследване на околната 
среда (2014 г.) 



• Зелен коридор на Гастейс Авеню  
• Дружелюбен към хората 

• Отваряне на воден поток 

• Подобрено управление на водата 
management 

 

 

 

 

 

 

 

• Зелена фасада 
• Енергийна ефективност 

• 1500 m2 фасада с растения - 70 различни 
видове (80% местни) 

• Топлинна и звукова изолация 

Казус: Стратегия за градска зелена  
инфраструктура на Витория-Гастейс  
 



Зелена фасада 
 

снимка: Снзове Стьоверуд 



• Градини на градската общност 

• Временно или дефинитивно 
ползване на празни парцели 

• Инициатива на местно ниво 

• Стимулира публичното 
участие, подпомага градското 
земеделие и здравословното 
хранене 

• Иновативни схеми за 
публично-частно партньорство 

Казус: Стратегия за градска зелена  
инфраструктура на Витория-Гастейс 



засаждане на дървета 

снимка: Снзове Стьоверуд 



зелен колан 

снимка: Снзове Стьоверуд 



Практично знание:  

Стратегията за градска 
зелена инфраструктура, 
интегрирана с други 
планове цели 
намаляване на 
уязвимостта на изложени 
групи и природни 
системи, като по този 
начин се намалява риска 
от топлина  

Градско затопляне:  
Оценка на климатичния риск 
assessment 



• По-чести и по-тежки 
засушавания 

• Усилени от човешката дейност  

• Създаващи предизвикателства 
за общинските  служби по 
водоснабдяване 

• Управление на водата, 
адаптирано към изменението 
на климата   

• Готовност 

• Повишено водоснабдяване  

• Подобрена ефективност  

 

Засушаване и водоснабдяване 

Фото: Руне Севиг,, BT 



• Градски план за адаптация към 
изменението на климата 

• Многоцелева: повишаване на 
осведомеността, икономии на 
питейна вода, смекчаване на 
последиците от наводнения, 
управление на място на дъждовни 
води 

• Грантова програма, финансирана от 
градския бюджет 

 

Казус: Програма „Улови дъжда“ 
(Вроцлав) 

Име на мястото: Вроцлав, 
Полша 
Вид на локацията: Град, 640 000 
жители 
Уязвимости: Топлина, 
засушавания, наводнения 
Мерки: Субсидираща програма 
за инсталиране на системи за 
събиране и съхранение на 
дъждовни води 

Съвместни ползи: 
Биоразнообразие, икономии 
на разходи, здраве & 
благосъстояние 
Източници: Конвент на 
кметовете (2020 г.), ICLEI 
Europe (2019 г.), Interreg 
Central Europe (2020 г.) 



• Системи за събиране и задържане 
на дъждовни води  

• Кампании за обществена 
осведоменост и учебни материали  

• Илюстративна: Адаптиране към 
различни контексти и цели 

 

 

 

 

Фото: UMW 
Източник: Каталог на добри 
практики II 

Казус: Програма „Улови дъжда“  
(Вроцлав) 



Практично знание:  

Програмата „Улови дъжда“ 
цели намалено 
потребление на питейна 
вода, подобрено 
управление и съхранение 
на място  на вода, 
повишена осведоменост 
за водата като ценен 
ресурс - по този начин се 
намаляват рисковете, 
произтичащи от 
засушавания 

Засушаване:  
Оценка на риска, свързан с климата 



• Променени валежни режими и 
момент на поява на речни 
наводнения 

• Земеползването може да увеличи 
риска  

• Ефективната адаптация може да 
изисква разнообразие от решения 

• Физическа защита  

• Решения, основани на 
природата 

• Планиране 

• Системи за ранно 
предупреждение 

 

Наводнение 

Photo: Helge Mikaelsen/VG/Scanpix. 



• Общински план за управление на 
водите (ОПУВ) – план за адаптация 

• Превенция, защита, готовност по 
отношение на наводнения с 300-
годишен период на повтаряемост 

• Холистичен подход: намаляване на 
уязвимостта, практики за устойчиво 
управление на земята, интегриране 
на адаптацията към изменението на 
климата в градското планиране 

 

Казус: Адаптиране на инструмент за 
пространствено планиране към изменението на 
климата в Изола Вичентина 

Име на мястото: Изола 
Вичентина, Италия 
Вид на локацията: Град, 10 000 
жители 
Уязвимости: Наводнения, ерозия 
Мерки: Адаптиране на 
планирането, възстановяване на 
горите и влажните зони, 
басейните за съхранение, 
устойчиви отводнителни системи 
(УОС-SUDS) 

Съвместни ползи: смекчаване 
на последиците от изменение 
на климата (CCM), 
биоразнообразие, подобрено 
управление на земеползването 
Източници: Climate-ADAPT 
(2017 г.), Конвент на кметовете 

(2017 г.) 



Казус: Адаптиране на инструмент за 
пространствено планиране към изменението на 
климата в Изола Вичентина 

• Сътрудничество с 
изследователска група и 
консултанти 

• Анализ на прогнозите за 
наводнение, исторически 
събития, свързани с 
наводнения, местни знания 

• Обществени семинари 

• Директива за водите на ЕС 
Карта: База данни на Green-Dev – ОПУВ на Изола 
Вичентина 



 

• Превенция: Пилотен проект за 
съхранение на горски площи  

• Защита: Възстановяване на 
наводнявани равнини и влажни 
зони, защити срещу наводнения, 
създаване на нови райони за 
задържане на води 

• Готовност: Насоки и добри 
поведенчески практики 

• Сътрудничество със собственици на 
земя 

• Съвместни ползи 

Казус: Адаптиране на инструмент за 
пространствено планиране към изменението на 
климата в Изола Вичентина 

Илюстрация: Студио Green-Dev  



Практично знание: 

Разработване на 
инструмент за 
пространствено 
планиране за адаптация 
към повишения риск от 
наводнение чрез 
намаляване на 
уязвимостта по 
отношение на  
негативните последици 
от наводнения 

Наводнение:  
Оценка на риска, свързан с климата 



• Повечето свлачища се 
задействат от климатични 
фактори  

• Дъжд и сняг 

• Наводнения, ерозия 

• Замръзване/топене 

• Основни видове свлачища  
• Срутища 

• Свличане на отломки/поток 
(почва, кал) 

• Снежна лавина 

Свлачище 

Свличане на отломки в Берген, Норвегия, 14 
септември 2005 г. 



• Две свлачища през есента на 2005 г. отне 5 
човешки живота в Берген 

• Природните рискове се появиха в 
политическия дневен ред 

• Оценка на риска и уязвимостта (ОРУ/RVA) 
беше разширена и приоритизирана 

• Подробно картиране на опасните зони 
и горещи точки, свързани със свлачища 

• Нови инструменти за планиране, включени 
в общинския план 

• Задължителна ОРУ, когато се извършва 
строителство в предразположена към 
риска зона 

• Ранков план за управление на 
повърхностни води 

 

 

Казус: Картиране на риска от свлачища и 
планиране за адаптация към изменението на 
климата в Берген 

Име на мястото: Берген, 
Норвегия 
Вид на локацията: Град, 
284 000 жители 
Уязвимости: свлачища, 
градски наводнения 
Мерки: Картиране на 
рисковата зона, оценка на 
риска и уязвимостта, 
рамкови планове за водите 
 

Съвместни ползи: Социална 
сигурност, подобрено 
управление на 
земеползването 
Източници: Грувен (2013 г.); 
nve.no 



Практично знание: 

Картиране на риска от 
свлачища, установяване на 
опасните зони, в които се 
разрешава строителство, 
само ако са изпълнени 
подходящи защитни мерки. 

Картиране на исторически 
събития, свързани със 
свлачища, учене на база 
местни знания 

Свлачище:  
Оценка на риска, свързан с климата 



• Дъжд в природни територии: 

• Инфилтриране в почвата  
подземна вода 

• Абсорбира се от растителността  

• Изпаряване във въздуха 

• Оттича се бързо към малки потоци 

• Дъжд в градски райони:  

• Запечатани повърхности / 
затворени потоци  малко 
количество дъжд се 
инфилтрира/абсорбира  бързо 
оттичане на повърхностни води  
опасност от градско наводнение 

 

 

Градско наводнение 



• Повърхностни води: Дъждовни води и 
води от топене, които не се инфилтрират 
в почвата  или не се изпаряват 

• Отпадъчни/канализационни води: 
Отведени води от домакинствата, 
промишлеността и др., които съдържат 
остатъци от човешка дейност и други 
замърсители 

• Задържане на повърхностни води 
означава задържането им за период от 
време (в почва, резервоари, контейнери 
и др.) близо до източника, за да се 
стабилизира пиковият поток и 
предотврати претоварване на 
канализационната мрежа и/или 
наводнение 

 

Определения 



Проблеми, свързани с конвенционалното 
градско отводняване 

Lynette Batt, www.americanrivers.org 



Какво се случва с водния цикъл при 
развитие на природни райони? 

• Покрита с растителност, 
водопропусклива почва е 
частично подменена от твърди 
повърхности 

• Отводняване на потоци и блата, 
изправяне на речни корита или 
отвеждане на реки под земята 

• Засягат се естествените пътища 
на наводняване 

• Естествена инфилтрация, 
задържане, абсорбиране и 
изпарение са значително 
редуцирани 

• Попълването на подземни води 
намалява 

• Увеличено отвеждане на 
повърхностни води, високи 
пикови потоци и отточни обеми, 
ерозия и пренос на седименти 

Източник: Линдхолм O. (2012 г.). Повърхностни води в Х. 
Йодегард (Ed.), Технология за водоснабдяване и 
канализация (стр. 410-435). Hamar: Norsk Vann BA. 

Въздействие върху водният баланс и качеството  дори при 
ниска ключова урбанизация (прибл. 10% твърди 

повърхности) 



Свързани със земеползването разлики в 
интензитета на водоотвеждане 

Природна среда 

Земя, засята със 
земеделски култури 

Градски район 

Валежи 
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Време 
Източник: COWI/Дирекция „Околна 
среда“ 

Водосбор преди и 
след развитие 



Проблеми, свързани с градския отток 
 
• Количество на оттока 

– Повишени отточни обеми и пикови потоци 

– Намалени ниски потоци, депресирани 
подпочвени води, увреждане на 
местообитанията по поречията 

• Качество на оттока 

– Важен дифузен източник на безброй 
замърсители (следи от органични отпадъци, 
тежки метали, хранителни вещества, патогени…) 

• Екология 

– Екологична деградация на приемащите водни 
тела 

• Естетика на ландшафта/полезно използване 

– Намалена възстановителна стойност на градския 
ландшафт (липса на синьо-зелена 
инфраструктура)  

– Влошава използването на водни ресурси 
(питейна вода, риболов, къпане...) 

• Експлоатация на системите за отпадъчни води 

– Влошена работа на пречиствателните станции за 
отпадъчни води, предизвикана от притока на 
повърхностни води 

– Необходимост от скъпа рехабилитация на 
инфраструктурата 



Проблеми, свързани с количеството 

Източник: Lindholm, O. (2012). Overvann. In H. Ødegaard (Ed.), Технология на 
водоснабдяване и канализация (стр. 410-435). Hamar: Norsk Vann BA. 



Проблеми, свързани с качеството 



 

 

Казус: Планиране и мерки за управление 
на повърхностни води в Осло 

 
• Адаптирано към климата и 

устойчиво управление на 
повърхностни води може да се 
постигне само с полагане на 
стратегически, дълготрайни и 
координирани усилия 

• Стратегията и целите трябва да се 
заложат от общинското ръководство 

• Решенията трябва да са 
проектирани за местните условия 

• Учене чрез правене: Тестването на 
нови техники и обмяната на опит са 
от критически важно значение 

Име на мястото: Осло, 

Норвегия 

Вид на локацията: Град, 

697 000 жители 

Уязвимости: наводнения от 

повърхностни води   

Мерки: Стратегическо планиране за 

адаптирано към изменението на климата 

управление на  повърхностни води; 

дъждовни градини; зелени покриви 

Съвместни ползи: Подобрено 

благосъстояние, качество на въздуха и 

биоразнообразие  

Източници: Стратегия, План за действие, 
фактологични справки за управление на 
повърхностни води (Браскеруд, 2016 г.; 
Браскеруд и Паус, 2016 г.). Всички 
източници са на норвежки език  



• 2014 г.: Дългосрочна стратегия за 
повърхностни води със следните цели: 

• Посрещане на предизвикателствата, 
свързани с климата, минимизиране на 
щети и неудобства 

• Водата трябва да предоставя добавена 
стойност в градското развитие 

• Осигуряване на чисти повърхностни води 

• 2019 г.: План за действие за постигане на 
стратегическите цели 

• По-тясно сътрудничество между 
общинските агенции 

• Включва други важни участници 

• Добри решения на правилните места 

 

A. Стратегия и план за действие във 
връзка с повърхностните води за Осло 



2-стъпковата стратегия 

Capture and 
infiltrate 

Забавяне и 
задържане • Зелени покриви 

• Дъждовни градини 
• Дървета 
• Канавки (заблатени 

зони) 
• Водопропусклива 

настилка 

• Дъждовни градини 
• Канавки (заблатени 

зони) 
• Площи, които могат 

да издържат на 
временно 
наводняване 
(заливане) 

• Открити ретензионни 
басейни 
 

• Открити потоци 
• Планирани 

маршрути на 
наводняване за 
екстремни 
метеорологични 
условия 

 

Улавяне и 
инфилтриране 

Осигуряване на 
безопасни 

маршрути на 
наводняване 



• Малки, изкуствени влажни 
зони 

• Направени за събиране и 
задържане на дъжд 

• Цели 
• Намалени отточни обеми и 

пикови потоци 

• Пречистване на повърхностни 
води 

• Предоставяне на синьо-зелени 
зони в града 

B. Дъждовни градини 



• Къде са естествените водни пътища? 

• Какви са характеристиките на 
водосборната зона? 

• Какво трябва да е максималното водно 
ниво? 

• Какво се случва с излишната вода? 

• Достатъчна ли е инфилтрационната 
способност на местната почва? 

• Коя местна растителност ще вирее във 
вашата дъждовна градина? 

• Кой ще поддържа дъждовната градина? 

• Силно замърсена ли е повърхностната 
вода? 

 

Въпроси, на които трябва да отговорите преди да 
изградите дъждовна градина 

Местна почва 

Дренажна тръба 

Филтираща маса 
Дренажна маса 



Дъждовна градина за пречистване 
на замърсени повърхностни води  

Пясък и листен 
компост  

Пясък с добавено 
желязо 

Донор на електрони 

Наситена аноксична 
зона 

Надробени камъни /чакъл 

Място на източване 
и преливане 

Въздухопровод към 
повърхността 



• Екстензивни зелени покриви в сравнение с 
интензивни зелени покриви 

• По-евтини 

• По-малко взискателни по отношение 
на сградите 

• По-лесни за поддръжка 

• По-малък задържащ капацитет 

• Почвен слой < 10 cm 

• 40-130 kg/m2 (наситен с вода) 

• Видове седуми: понасящи засушавания 

• Най-добри върху покриви с ъгли < 30˚ 

C. Зелени покриви 



Практично знание: 

План за местни 
решения за 
повърхностни води от 
открит тип в 
съответствие с 3-
стъпковата стратегия 

Изисквания към 
разработчиците на 
местно задържане на 
повърхностни води  

Градско наводнение:  
Оценка на риска, свързан с климата 



Векторно преносими болести 

• Инфекции, пренасяни чрез заразени 
членостоноги видове 

• Полза от по-топъл и по-влажен климат 

• Рискът от болести зависи от това как 
проектираме и управляваме нашите 
заобикалящи страни, а също и  здравните 
услуги… 

• Знания за екосистемите 

• Възможни компромиси, свързани с 
„внасяне на повече природа в града“ 

 

Photo: James Gathany, Centers for Disease Control 



• Създаден след публично  
недоволство 

• По-скоро непрекъснато учене 
и подобрения  вместо 
елиминиране на проблема 

• Отчетност, прозрачност, 
ангажиране на жителите, 
професионален принос 

• Улесняване на регионалното и 
местно сътрудничество 

 

Казус: План за управление на 
комарите на град Южен Пърт 

Име на мястото: Град Южен Пърт 
Австралия 
Вид на локацията: Град, 45 000 
жители 

Уязвимости: Проблеми, свързани с 
комари, болести, пренасяни от 
комари 

Мерки: План за управление на 
комарите 

Cъвместни ползи: Подобрено 
благосъстояние 

Източник: град Южен Пърт (2020 г.) 



План за управление на комарите 

 

• Наблюдение 

• Химически контрол 

• Културен контрол 

• Биологичен контрол 

• Земеползване 

 

Казус: План за управление на 
комарите на град Южен Пърт 

Име на мястото: Град Южен Пърт 
Австралия 
Вид на локацията: Град, 45 000 
жители 

Уязвимости: Проблеми, свързани с 
комари, болести, пренасяни от 
комари 

Мерки: План за управление на 
комарите 

Cъвместни ползи: Подобрено 
благосъстояние 

Източник: град Южен Пърт (2020 г.) 



• Цели на ООН за устойчиво развитие 
(Дневен ред 2030) 

• 17 абсолютно необходими и 
универсални цели 

• Някои аспекти обаче, са по-основни 
в сравнение с други 

• Биосферата е предпоставка за 
обществено и човешко благосъстояние 

• Една жизнена икономика зависи както 
от добре функциониращо общество, 
така и от цялостна природна среда 

Заключителни бележки 

ИКОНОМИКА 

ОБЩЕСТВО 

БИОСФЕРА 
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