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НЯКОИ ИДЕИ ОТ АНАЛИТИЧНИТЕ ДОКЛАДИ НА ОБЩИНИТЕ

ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕСТНИТЕ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ



МЕСТНИ ПОЛИТИКИ

• Разработване на конкретно насочени анализи, които да позволят формирането на 
адекватна общинска политика, насочена към климатичните промени и на тази 
основа отделен общински стратегически документ или да се допълнят адекватно 
ПИРО в частта, предвидена за климата;

• При подготовката на общински наредби и други нормативни документи да се
извършва оценка на влиянието им в процеса на адаптация и смекчаване на 
климатичните изменения;

• Да се регламентират дейности за национално подпомагане за местни 
адаптационни дейности;

• Провеждане на информационни кампании сред жителите, младите хора.



НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

• В Националната стратегията за адаптация на климата или друг
подходящ документ да се разработят подходящи индикатори за
измерване и оценка на въздействието на най-популярните мерки за
адаптация;

• Интегриране на въпросите, свързани с изменението на климата и 
адаптацията към него, в учебните планове и програми на всички
образователни нива и на съответните образователни предмети, като
основна заплаха, пред която е изправено човечеството.

• Да се предвиди възможност за контрол от страна на общините
по отношение поддръжката на озеленяването, изградено в 
проекта в частните терени



АДМИНИСТРИРАНЕ

• Преодоляване на административния дефицит в планирането и 
изпълнението на адекватни мерки и дейности, свързани с адаптация към
климатичните изменения и смекчаване на климатичните заплахи - изисква
регулярни обучения по различните аспекти на климатичните изменения за
служителите;

• Взаимодействие по въпросите на климата - общините да създадат местни 
междуинституционални групи за взаимодействие.



НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ

• Разширяване на задължителните в ЗУТ елементи  на синьо-зелената система 
със зелени покриви и стени, водни пространства и др. при проектирането и 
изграждането на нови сгради и градска инфраструктура за по-добра
адаптация и преодоляване на климатичните изменения;

• Приемане на нормативи за задължително озеленяване в индустриалните/
промишлени зони;

• Приемане на национални стандарти/нормативи за настилки и строителни
материали, които да се влагат при изпълнение на градоустройствени
инвестиции като улична инфраструктура, паркинги и сгради;

• Регламентиране на възможността за използване на дъждовните води;

• В ЗУЕС да се вмени на етажната собственост поддържането на изпълненото 
озеленяването в прилежащата част на сградите и самите сгради /покриви/;


