
Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението 

на климата в общините в България

Oбучение за общините партньори –

Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Столична

7-9 декември 2021 г., гр. София



Обучителна сесия –Ден 2

Изпълнение на иноватовни мерки за 
смекчаване и адаптация към изменението на 
климата в общините в България

Среща в Zoom | 8 декември 2021 г. | Кире Грувен, Синьове Стьоверуд Беитнес & Карло Аал



CLIMATE AND ENVIRONMENT TOURISM TECHNOLOGY AND SOCIETY

A 

regional
institute with an 

international
focus

Non-profit

research
organization

30+
employees

10 nationalities

Big data  l e-Government l Culture, identity, and technology l Regional 
development l e-Health  l Sustainable tourism l Adventure tourism

Digital solutions l Climate change adaptation l Industrial ecology
Local climate and environmental policy l Environmental governance

Energy and transportation



Живописна гледка

Photo: Veri Media



...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



• Да се определи по време на 
срещата на 06.12.2021 г.

Дневен ред



• 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

• 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


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



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



• 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 

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



• 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



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

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-

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 

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

Lynette Batt, www.americanrivers.org




