
 
 

 

 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към 
изменението на климата в общините в България 

тридневно обучение за общините партньори –  

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

7-9 декември 2021 г., гр. София 

 7 декември 

"Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в 
общините в  България-ден 1" 
Meeting ID: 812 1903 2313 
Passcode: 360598 

11.00 – 11.30 Откриване, представяне на проекта и програмата 

11.30 – 13.00 Въведение в обучението. Организация и очаквания на екипите. 

- Представяне на екипа обучители 

- Представяне на членовете на общинските  екипи (2-3 мин. на човек)  

13.00 – 14.00 Обедна почивка 

14.00 – 15.30 Национални и ЕС политики за изменение на климата след КОП 26.   

Стратегии за смекчаване и адаптация от страната  

15.30 – 16.00 Почивка 

16.00 – 17.00 Методология за анализ на съществуващи стратегически документи в общините и  
идентифициране на пилотни дейности – част I: 

- Описание на общия процес и основни стъпки 
- Предназначение и начин на ползване на методологията. 
- Представяне на цялостното съдържание на методологията. 

  

8 декември  

Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в 
общините в България - ден 2 
Meeting ID: 836 4250 4926 
Passcode: 840510 

  9.30 – 11.00 Международен опит и добри практики с акцент върху комбиниране на мерки за 
смекчаване и адаптация. 

- Въведение и представяне на конкретни примери. 

11.00 – 11.30 Почивка 

https://us02web.zoom.us/j/81219032313?pwd=aXNjRjloMEI1ZWdFVmQvNWpva3dndz09
https://us02web.zoom.us/j/81219032313?pwd=aXNjRjloMEI1ZWdFVmQvNWpva3dndz09
https://us02web.zoom.us/j/83642504926?pwd=NTBiR1daMERFaVpISTZCUDVJSG5LUT09
https://us02web.zoom.us/j/83642504926?pwd=NTBiR1daMERFaVpISTZCUDVJSG5LUT09


 
 

 

11.30 – 13.00 Международен опит и добри практики с акцент върху комбиниране на мерки за 
смекчаване и адаптация. 

- Представяне на конкретни примери – продължение. 

13.00 – 14.00 Обедна почивка 

14.00 – 15.30 Международен опит и добри практики с акцент върху комбиниране на мерки за 
смекчаване и адаптация. 

- Проблеми и перспективи пред процеса на адаптация с промяната на климата – 30 
мин. 

- Практическо упражнение: прилагане на модел за оценка на климатични рискове – 60 
мин., вкл. поставяне на задачата, самостоятелна работа по общински екипи, 
представяне на работата.    

15.30 – 16.00 Почивка 

16.00 – 17.00 Методология за анализ на съществуващи стратегически документи в общините и  
идентифициране на пилотни дейности и ползи от представените добри практики – 
част II. 

- Необходима и налична информация и критерии за определяне на заплаха на 
основна заплаха за адаптация към нейните въздействия. 
 
- Практическо упражнение (30 мин.) -  самостоятелна работа по общински екипи – 
избор на основен критерий за всяка конкретна община. Представяне на работата – на 
следващия ден. 

 
 

 

9 декември 

Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в 
общините в България -  ден 3 
Meeting ID: 844 2697 1730 
Passcode: 860790 

  9.30 – 11.00 Методология за анализ на съществуващи стратегически документи в общините и  
идентифициране на пилотни дейности – част III. 

- Представяне на резултатите от работата по екипи (40 мин – 8 екипа по 5 мин.). 
- Идентифициране на възможни иновативни интервенции. 
- Представяне на методи за оценка на възможните интервенции и приоритизиране. 

11.00 – 11.30 Кафе - пауза 

11.30 – 13.00 Методология за анализ на съществуващи стратегически документи в общините и  
идентифициране на пилотни дейности – част IV.  

- Практическо упражнение за оценка на идентифицираните идеи – поставяне на 
задача, работа по екипи, представяне на резултатите. 

- Подход за финален избор на идея. Приоритизиране на възможни интервенции и 
техния обхват.  

https://us02web.zoom.us/j/84426971730?pwd=bS85cDZJMWQrakJuUkI1VTFTK2srUT09
https://us02web.zoom.us/j/84426971730?pwd=bS85cDZJMWQrakJuUkI1VTFTK2srUT09


 
 

 

13.00 – 14.00 Обедна почивка 

14.00 – 15.30 Методология за анализ на съществуващи стратегически документи в общините и  
идентифициране на пилотни дейности – част V. 

- Оперативни стъпки за анализ на идентифицираните документи. 
-  Практическо упражнение по екипи (50 мин.) – съставяне на „визитка“ на 2 
документа – поставяне на задача, самостоятелна работа по общински екипи и 
представяне на резултатите – начало. 

15.30 – 15.45 Почивка 

15.45 – 17.00 - Представяне на резултатите по от практическото упражнение – продължение. 
- Индикативна структура на доклада – вкл. принос за заданието за проект, 
необходими експертни консултации, възможни индикатори за успех, технически 
параметри. 

17.00 – 17.15 Заключение и следващи стъпки 

 

*Въпроси могат да се задават по всяко време на изложението и преди и след всяко практическо 

упражнение. 




