
 

 

10 партньора в 4К: Климатични действия, Координация, Капацитет, Креативност“ 

 

На 25 и 26 март се проведе началната работна среща на проект „Прилагане на иновативни 

мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република 

България“ в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на 

Европейското икономическо пространство(ЕИП). Планираните дейности допринасят директно за 

резултат 4 на Програмата – Повишаване възможностите на местните общини да намаляват 

емисиите и да се адаптират към климатичните промени.  

Срещата се проведе виртуално с участието на всички партньори по проекта.  

Водещ партньор е Националният доверителен екофонд. Партньор от страна на донорите е 

Асоциацията на местните и регионални власти (KS) в Норвегия в сътрудничество със Западно-

Норвежкия изследователски институт. Партньорите в България са осем общини: Бургас, Варна, 

Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора и София – град. 

Осемте български общини са привлечени като партньори на базата на анализите за Националната 

стратегия за адаптация към климатичните промени. Това са общини, в чиито големи градове вече 

са идентифицирани заплахи от климатичните промени, свързани с явленията на топлинния 

остров, свлачища и наводнения. В големите градове на всяка от тези общини вече са регистрирани 

реални явления и заплахи от тези явления. 

Целта на проекта е да подобри капацитета на местните власти да планират и идентифицират 

креативни и иновативни решения за градско развитие и да ги изпълнят, за да смекчат 

въздействието върху и се адаптират към климатичните промени. На основата на поредица от 

обучения и учебни пътувания до страната донор, проектът ще подкрепи местните власти да 

оценят стратегическите си планове и програми, както и вече изпълнените действия за климата, 

като ги подпомогне да направят нова стратегическа стъпка към прилагане на най-съвременните 

знания и опит в сферата на климатичните действия за градско планиране и развитие. Във всяка от 

осемте общини се реализира по един иновативен пилотен инвестиционен проект. Тези дребно 

мащабни инфраструктурни мерки ще са специфични и съответстващи на конкретните условия за 

конкретното населено място. Опитът от проектирането и реализацията на тези проекти ще бъде 

използван за отправяне на препоръки за усъвършенстване на законодателството и образованието 

в сферата на градското планиране и териториално развитие. 

Норвежките партньори на всички етапи в реализацията на проекта ще допринасят с информация 

относно най-добрите практики и опит за най-съвременните технологии за малка инфраструктура в 

градовете. Партниращите общини, от своя страна, ще са отговорни за управлението и 

изпълнението на пилотните инвестиционни дейности. Ролята на НДЕФ ще e съсредоточена в 

управлението на целия проект. Фондът ще организира и предостави експертиза в процеса на 

преглед и оценка в партниращите общини, както и да предостави необходимата експертиза за 

идентифицирането и разработването на проектите на иновативните инвестиционни мерки. 

Продължителността на проекта е 46 месеца с общ бюджет до 2, 8 Милиона евро. 

 




