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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



3-стъпкова стратегия

Улавяне и 
инфилтриране

Забавяне и 
задържане 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.)



Дискусия относно оценката на климатичния риск с 
представителите на български градове



• 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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