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1. Въведение
Национален доверителен екофонд (НДEФ) изпълнява „Предефиниран проект №3 Прилагане
на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в
България“ в партньорство с Норвежката асоциация на регионалните и местните власти (KS) и
осем български общини – Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора,
Столична (София), и e възложител за изготвянето на настоящия документ.
Съвместните усилия са насочени към идентифициране и успешно изпълнение в рамките на
проекта (до 30.04.2024 г.) на иновативни пилотни дребно мащабни инфраструктурни мерки
за адаптация към климатични рискове в градска среда, като се отчитат спецификите на
конкретното населено място и Националната стратегия за адаптация към климатични
изменения и Плана за действие (НСАКИ ПД). В тази връзка всяка община партньор е
сформирала свой опитен интердисциплинарен експертен екип, който има непосредствен
ангажимент за идентифициране и разработване на подходящи иновативни инвестиционни
мерки.
Като допълнителни ресурси за успешната работа на екипите проектът предвижда
осигуряване на 1) информация относно най-добрите международни практики, опит и найсъвременни технологии за малка инфраструктура в градовете и 2) обща методология за
идентифициране на инвестиционни мерки на основата на цялостен анализ и осмисляне на
местния опит, регистриран в основни общински стратегически и планови документи и
конкретни проекти, свързани с изменението на климата и градското развитие.
Настоящият документ е част от тези усилия за подпомагане работата на общинските екипи и
има за цел да структурира процеса на изготвяне на аналитичните доклади относно прегледа,
осмислянето и оползотворяването на местния опит в отделните общини за целите на
идентифицирането и изпълнението на подходящи иновативни мерки за адаптация към
климатичните промени.
Методологията е изготвена паралелно с финализирането на Доклада за международния
опит и добри практики и представлява своеобразно продължение и задълбочаване на
включените в него теми в конкретиката на специфичен местен контекст. Практическото
прилагане на методологията е подпомогнато чрез тридневно обучение за експертните екипи
на осемте партниращи общини, както и друго тридневно обучение за други общини в
България, с интерес към използване на този подход при идентифициране на мерки за
адаптация към климатичните промени в сферата на градското планиране и развитие.
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Очаква се участниците в общинските екипи да подобрят своята компетентност за планиране
на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени и партниращите
организации да прилагат в бъдеще придобитите в този взаимен обмен знания. В подългосрочен план се очаква опитът от прилагането на тези осем иновативни мерки да
изкристализира в конкретни препоръки за актуализация на нормативната уредба в сферата
на градското планиране и градското развитие, както и актуализация на програмите за
обучение в тази сфера в рамките на средното и висшето образование.
Екипът на НДЕФ, ангажиран с проекта, има решаваща роля, свързана с управлението на
целия процес по прилагане на този иновативен подход за страната, осигуряване на синергия
между консултантските екипи (национален и международен), както и предоставянето на
конкретни и подробни насоки за оформянето на настоящия документ.
Методологията за анализ на общински стратегически документи, планове и проекти и
стъпки за идентифициране на пилотни дейности е изготвена от Аналитично консултативна
група „ Ей СИ Джи“ ООД, с участието на експертите от националния консултантски екип
Снежана Костадинова и Илина Конакчиева.
В съдържателен план документът има три основни раздела, свързани с методология за
идентифициране и избор на основни климатични рискове/заплахи, за избора на иновативна
интервенция за адресиране на заплахата и за извършване на анализ на местните
стратегически документи и проекти. Той съдържа също така необходимите за практическата
работа приложения, изцяло е съобразен с общата рамка и обслужва различни конкретни
стъпки от прилагането на проекта.
Следващите две схеми представляват визуално синтезиране на цялостния процес на
реализация на проекта. Първата схема демонстрира процеса от гледна точка на крайната
цел и резултати на проекта и средствата за тяхното постигане, а именно – от една страна
международният и местен опит (наблюдавани посредством съответните доклади, анализ на
сходни проекти и учебно посещение в Норвегия), и от друга страна – методологията като пообща основа за постигане на планираните резултати – осем реализирани проекта в различни
градски територии и препоръки за усъвършенстване на нормативната уредба и
образователните програми на база натрупания опит.
Втората схема детайлизира вече процеса като конкретни стъпки в тяхната последователност
- от първоначалното идентифициране на проблема/заплахата до практическото
реализиране на бъдещият общински проект, посочвайки също така възможните ресурси за
тяхната реализация.
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1.1. Цялостен процес за реализация на проекта и дефиниране на задачата
относно методологията

Цел

Иновативен инвестиционен проект
който демонстрира възможност за адаптация към климатичните
промени в градски условия (или за адаптация И смекчаване)

Международен опит

Местен опит

Целеви примери – съвременна,
реална практика

Доклад/обобщение

Доклад/Анализ

Наблюдение на място
(Норвегия)

Проекти (сходни със
задачата)

МЕТОДОЛОГИЯ
за анализ на общински стратегически планове и проекти и
стъпки за идентифициране на пилотни дейности
съдържа насоки за действие, критерии за избор, аналитични методи

РЕЗУЛТАТ
Разработен и
изпълнен проект

Препоръки
Нормативна уредба
Образование
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1.2. Конкретни стъпки за реализация на проекта и ресурси към тях

Стъпка
1

Стъпка
2

Стъпка
3

Стъпка
4

Стъпка
5

Стъпка
6

Идентифициране на
климатичен проблем
риск/заплаха в
НАШАТА градска
среда

 Започнал процес
 Собствена експертиза
 Документи (НСАКИ и ПД)

Избор на
риск/заплаха за
адаптиране

 Доклад-анализ на
международни практики
 Доклад-анализ местни
документи
 Собствена експертиза

Генериране набор от
идеи за
проекти/мерки

 Доклад-анализ
международни практики
 Доклад-анализ местни
документи
 Собствена експертиза

Приоритизиране и
финален избор на
идея съгласно
критерии

 Доклад-анализ местни
документи
 3 общи работни срещи
 Пътуване до Норвегия

Детайлно
разработване на
проекта, вкл. задания
за изпълнение

 Доклад-анализ местни
документи
 Консултации от екипа
 Собствена експертиза
 Други консултации

Практическа реализация на проектите и
извличане на препоръки
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2. Основни специфики на методологията
В настоящата методология влагаме по-общото разбиране на това понятие като система от
принципи, правила, начини за организиране и извършване на практическа дейност, не само
съвкупност от методи за натрупване на познание. Самата дума „методология“ означава в
превод от гръцки „път на изследване“, което приляга много на предстоящото ѝ приложение.
Тя е част от комплексния инструментариум на проекта, заедно с други методи и подходи
за обмен на информация, опит, идеи, като: семинари, срещи, консултации и учебни
пътувания до Норвегия за наблюдение на място на сходни инвестиционни мерки. Като
неделима част от този комплекс, тя е съобразена с цялостния дизайн и специфика на
проекта, а именно:
 Разглежда реализацията на анализа като структуриран интерактивен (само-)
обучителен процес:
„Осем различни общини със сходни проблеми в градските зони ще успеят за първи
път да дискутират професионално и развият идеи за иновативни решения за
преодоляване на ефекта на топлинния остров, както и други последствия от
изменението на климата в големите градове, като наводнения и засушавания,
свлачища и други“.
 Осигурява сходен за участниците алгоритъм на действия за идентифициране на
пилотни дейности в рамките на конкретни кратки срокове, съответно структурно
сходство на аналитичните доклади и осигуряване на консултации.
 Предназначена за експерти – изравнява нива по отношение на аналитични дейности
на хора с различна техническа експертиза и цели надграждане на умения.
 Има пилотен характер, но е подходяща за репликация/разпространение – би могла
да се използва като методически инструмент и от други организации извън проекта,
в друг контекст и на други места (общини).
 Има много практична насоченост – предвидени са обучения за нейното представяне
и използване, включително редица упражнения/задачи за прилагането на основните
методически техники.
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Методологията задава водещ принцип на действие в
предстоящите дейности, който дава насока към
„Управление на възможности, не само рискове“
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3. Модел и критерии за идентифициране и избор на основни
климатични рискове/ заплахи за адаптация към техните
въздействия
3.1. Критерии за определяне на основна заплаха
Заплахите, които възникват в следствие от изменението на климата и към чиито въздействия
се налага да се адаптираме са идентифицирани, описани, като този процес продължава, като
те варират по държави, региони, респективно и по градове. Климатичните сценарии за
страната са представени и в НСАКИ ПД, но по-важното в случая е да се идентифицира
максимално точно какво се случва на микро-климатично ниво – района на определен
град/община), доколкото това определя адекватен избор на последваща цел.
Информация за заплахите в градска среда като цяло е налична и обобщена в НСАКИ ПД, но
информацията на ниво община (макар и голяма) е по-ограничена. Тя обикновено се извлича
от практиката на случващите се събития/рискове, но много често няма систематично
наблюдение (измервания, данни на конкретни параметри, свързани с дадения риск,
отключващи фактори, анализ на сценарии на възможни последствия и честота, др.) В този
смисъл процесът на определяне на основната заплаха практически е стартирал по описания
начин и екипите разполагат със списък с предварително идентифицирани заплахи/рискове/
проблеми в техните градове, като подробното обосноваване на заплахите и рисковете не
винаги ще бъде възможно на нивото и съобразно рамката на настоящия проект.
Докладът, който обобщава добри практики от международния опит, представя
международно утвърден модел за идентифициране и оценка на климатични рискове, който
може да се прилага и на микро ниво и може да се разглежда като първата методическа
стъпка. Моделът е описан в посочения доклад и предвижда аналитични действия за
идентифициране на обстоятелства в четири основни насоки:





Какъв е проблемът/явлението/опасността?
Какво може да бъде засегнато?
Кои наши характеристики ни правят уязвими?
Какво лошо може да се случи, или как формулираме риска?

Следващата стъпка е „Избор на заплаха за адаптиране“, което е чисто работен термин, с
който обозначаваме процеса на определяне на обхвата на бъдещите интервенции, тъй като
този избор осигурява фокус, дълбочина на бъдещите действия, включително оценка за
тяхната иновативност. Съобразно ресурсите на проекта следва да се избере обхват на
действие приоритетно в рамките на една, максимум две заплахи. Тук специално следва да
се отбележи, че това не ограничава бъдеща инвестиционна мярка да попадне в обхвата и
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осигури принос към намаляване на повече рискове, както се потвърждава и от примерите от
международната практика в доклада за международния опит (например превенция на
наводнения и свлачища едновременно). Стесняването на обхвата улеснява развитието на
конкретни идеи на следващ етап, което би било много по-трудно ако те са повече.
Представените по-долу основни критерии за избор могат да се разглеждат и комплексно:
А) Най-неблагоприятен ефект и широко негативно въздействие – този критерий би извел
на преден план „най-опасната“ заплаха за настоящия период (по сила и фатални последици)
и/или размах (брой засегнати). Посочената по-горе методическа рамка за оценка на риска
от доклада за добрите международни практики и особено етапа на нейното количествено
изразяване дава възможност да се определи тежестта на този критерий.
Б) Вероятност и честота на реализация на заплахата – този критерий изисква оценка на
явления, които може да не са толкова опасни, да има по-слабо и по-малко засегнати
еднократно, но самата честота /повторяемост с която се случват, да причинява много
неудобства и неблагоприятни последици и, съответно, тяхното премахване би породило
много позитивен ефект. Количествената оценка по този критерий изисква наличие на
наблюдение, данни и обективиране на други факти, които не винаги са налични. Всяко
максимално приближение до реалността, обаче, е много полезно и в този смисъл оценката
на риска, анализа на местния опит и наблюдения, наличието на стабилни изследвания,
данни и др. като цялостен процес, са базата за определяне на основна заплаха, чиито
въздействия ще се превърнат в цел на инвестиционната мярка.
В) Възможности за реализация на иновативни действия
Много полезно практически е заплахите/рисковете да се подредят (първо, второ, трето
място) въз основа както на тяхната комплексна оценка, така и съобразно възможностите за
бъдещи интервенции. За идентифицирането на такива възможности екипите могат да
разчитат на вътрешно екипната експертиза и дискусия, но следва да провеждат и целево
„кабинетно проучване“, което ще осигури конкретна информация, по конкретен въпрос
(например „В обхвата на коя заплаха са налице повече възможности за иновативни
действия – адаптация към наводнения или адаптация към засушавания?)
В крайна сметка, въздействията на избраната заплаха може да не са достатъчно детайлно и
пълно аргументирани (данни, изследвания) спрямо избрания критерий, но те трябва да са
верифицирани в практиката, или да подлежат на верифициране и в този смисъл да
притежават реални измерения.
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4. Методология за избора на иновативна интервенция за адресиране
на заплахата
4.1. Основни критерии
При налична визия за обхвата на действие на потенциалните инвестиционни мерки
(обхват на основната заплаха), следва да започне процес на генериране на конкретни
идеи/идейни концепции, като основа на бъдещите инвестиционни мерки. Критериите, чрез
които се „лимитира“ екипното експертно въображение са условия, свързани главно с
практическата реализация на идеята:
А) основен критерий – прилагане на иновативни действия – означава прилагане на
дейност/интервенция/практика, която е нова и липсва на територията на съответната
община или представя световни нови технологии и подходи, или и двете. Този критерий
пряко се извлича от целите и моделния, демонстрационен характер на проекта и задаване
на бъдеща устойчива визия.
Б) съответствие с наличните ресурси/условия:
 време за реализация, включително подготовката (юни 2022 – 03.2024);
 финансови ресурси (около 400 000 лв. без собствено финансиране, ако има
такова);
 административен капацитет (администрацията ще се справи ли с
подготовката на необходимата документация и процедури),
 технически капацитет (може ли да се намерят потенциални заинтересовани
изпълнители).
В) Съответствие с обхвата на действие на заплахата – следва да има логическа
непротиворечивост и последователност.
Д) Влияние за постигане на позитивна промяна в поведението на обществото или негови
групи – съпътстващ допълнителен критерий. Този критерий в дългосрочен план може да
осигури принос за смекчаване на климатичните промени и това го прави изключително
значим. Той е такъв и поради факта, че с една инвестиционна мярка не винаги е възможно
да се постигне висока адаптация технически. Този допълнителен критерий може също така
да стане важно условие за избор, ако например имаме две възможни идеи за адаптация, но
едната удовлетворява в много по-голяма степен този критерий и така осигурява
допълнителна стойност на инвестиционната мярка. Той може да се използва и като основа
за идентифициране на дейност в тази насока за работа с обществени групи, която ще
допълва основните инвестиционни дейности.
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Удовлетворяване на посочените критериите като комплекс е препоръчителна
методическа рамка при генерирането/оценката избора на инвестиционни идеи и изисква
целенасочено търсене и намиране на тяхната пресечна точка, като включително не следва
да се пренебрегва и допълнителния критерий за приобщаване на граждани/общности
към процеси и действия за адаптацията към климатични промени и генериране на
обществена подкрепа като цяло.
(Казуси за обучението – комплексно прилагане на критерии:
1. Подпорна стена или ландшафен проект „градско езеро“;
2. Дърво с бобини https://www.adamdanyal.com/energy/aeroleaf/)
4.2. Генериране/идентифициране на идеи за инвестиционна мярка
Стъпките до тук целят да внесат максимална яснота (основно чрез изведени критерии)
относно рамката за генериране на различни идеи за инвестиционна мярка.
Ресурсите/източниците на информация, които подпомагат експертните екипи в този
процес, като минимум включват следното:
 Доклад международен опит – представени и анализирани различни примери,
покривайки практически всички климатични въздействия/заплахи в градска среда;
 Анализ и доклад местни документи и опит – чрез широкия спектър информация се
очаква да очертаят практическите реалности на конкретните идеи;
 Собствено кабинетно проучване – този метод, или целенасоченото търсене на
информация, неизбежно ще допълва всички други източници, както за генериране
на идеи, така и за тяхната аргументация и проектна готовност;
 Собствен опит – личният експертен опит – комплексно за екипа е важна предпоставка
и е първият филтър на (под)съзнателна оценка на адекватността на една идея.
Целта на тази стъпка е да се стигне до индикативен списък на идеи, които обаче са
съобразени с различните критерии, посочени по-горе, за които ще се търси развитие понататък. Бихме могли условно да ги наречем „идейни концепции, преминали първична
проверка“.
(За обучението – казуси, които подпомагат процеса на идентифициране на иновативни
идеи на база интернет базирано кабинетно проучване).
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4.3. Оценка на възможните интервенции в конкретния контекст – рамка на
оценката – метод PESTEL
Рамката на PESTEL анализа помага за разбирането на силите и влиянието на външната среда
върху дадена организация или проект/интервенция. Тази оценка на влиянието на външната
среда е абсолютно необходима на всеки взимащ решения – било то мениджър или
общински/държавен служител, за да е в състояние адекватно да се съобрази със
съществуващите рискове/предизвикателства и съответно да се възползва от възникналите
възможности.
Буквите от съкращението PESTEL отговарят на различните сфери от външната среда, които
в нашия случай формират критерии за оценка на влияние върху нашата идея:
P – Political – политически фактори
E – Economic – икономически фактори
S – Socio-cultural – социално-културни фактори
T – Technological – технологични фактори
E – Ecological – екологични фактори
L – Legal – законови фактори
Всеки фактор/критерий от различните сфери може да оказва положително или отрицателно
влияние върху осъществимостта, ефективността, ефикасността на идеята.
СРЕДА

Политически

Икономически
ЗАПЛАХА

Оперативна група
Законови

ИДЕЯ

Социокултурни

Технологични

Екологични

СРЕДА
11

Таблицата по-долу навлиза в по-големи детайли относно рамката на PESTEL анализа като
инструмент за оценка на идеята и представлява своеобразна матрица за извършването му.
Колоните се попълват с конкретни обстоятелства, условия към съответната група, оценява се
силата на влиянието, период на действие на влиянието. Също така за осигуряване свобода
на анализа и добра адаптация към темата, може да се обособи и раздел „други аспекти“ –
морал, демография, индустриален, които в някои случаи могат да са много важни.
Пример: Внедряване на автономни електромобили в България. Внимание: примерът е
хипотетичен, изведените фактори не са действителни и всички прилики с реални
условия са случайни!
Обстоятелства Примерни
Описание
Очакван
Степен
на средата
фактори
период на
на
действие
въздей
ствие
Политически
Промени в
Негативно въздействие. 4 години
Средна
правителството
Новата управляваща
след
партия е
парламентарни
консервативна, има
избори
други приоритети,
което води до липса на
политическа подкрепа
за идеята.
Промени в
Позитивно
4 години
Висока
политическото
въздействие. Новото
ръководство
местно ръководство е
след общински
модерно и готово да
избори
подкрепи идеята.
Икономически Не са налични
Негативно въздействие. Дългосрочен
Висока
собствени
Бюджетът на общината
средства за
не се очаква да позволи
осъществяване
реализация на идеята
на идеята
със собствени средства
в обозримо бъдеще.
Налична е
Позитивно въздействие 1 година – до
Висока
програма, по
– може да се
изтичане на
която може да се кандидатства с проект
срока на
финансира тази
програмата
идея
Социално/кул Водачите не
Негативно въздействие. Дългосрочен
Висока
турни
спазват
Автономните
правилата за
автомобили не могат
движение
да реагират на
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Технологични

Екологични

Честа, макар и
умерена
употреба на
алкохол от
страна на
населението
Необходима е
специална
хоризонтална
маркировка, до
каквато в
момента нямаме
достъп
Въздухът в
общината е
замърсен

неправилни действия
на другите участници в
движението
Позитивно въздействие
– има предпоставки за
ползване на услугата

Негативно въздействие
– услугата не може да
бъде пусната в
експлоатация до
осигуряване на достъп
до технологията

Позитивно въздействие
– пряко влияние за
облекчаване на
проблема.
Законови
Съществува
Решаващо негативно
законодателство, въздействие.
което пряко
Забранено е
забранява
движението на
съществен
автомобили без водач.
аспект на идеята Лобиране за промяна
на закона би отнело
много време и при
текущото управление
не се очаква да успее.
Други
Недоволство от
Възможни са протести,
морал,
страна на
които могат да свалят
демография,
таксиметрови
от власт текущото
индустриален, фирми
ръководство, което
добавена
подкрепя идеята
стойност –
Неприемливост
Коли без шофьор ще
промяна на
на идеята
предизвикат
поведението
спрямо
скандализиране и
общоприетите
обществено
нагласи
недоволство

Дългосрочен

Ниска

3-5 години

Висока

Дългосрочен

Средна

4 години

Висока

Непосредствен
о

Високо

3-6 месеца

Средно
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Взаимодействие между SWOT и PESTEL
Много планови документи съдържат SWOT анализ, като частта с идентифицирани
възможности и заплахи (ОТ), която се отнася до външната среда, представлява източник на
информация/знание за оценка на идеята чрез посочената методическа рамка.

Изготвянето на PESTEL анализ изисква и разнообразна експертиза и най-добре се случва
ако се мобилизират повече участници, респективно гледни точки, както и целенасочено
търсене на информация, за някои от критериите. Екипите от общините бенефициенти имат
различна експертиза и могат да помислят за „асоциирани“ членове или гост участници в
състава си на определен етап от други общини, като така ще насърчат обмена на
информация помежду си и мултиплицират усилия (например никъде няма експерт в сферата
на превенция на бедствия и аварии и управление на кризи на общинско ниво и един такъв
от някоя община би могъл да подпомогне и на други, ако имат нужда).
Този тип обсъждания са по ефективни при ползване на определен структуриран модел,
като много подходящ в случая е посоченият по-долу метод, който може да се ползва за
интердисциплинарните и междуобщински обсъждания по време на планираните работни
срещи, насочени към идентифициране на възможни инвестиционни мерки.
Метод „Световно Кафене“ (World Café) - комфортен за участниците метод за конструктивни
обсъждания, стимулирани чрез провеждане в гостоприемна, по-неангажираща, приятна и
творческа среда. „Кафенето“ предлага няколко маси с различни теми за обсъждане,
участниците сами избират маса, но сменят масите си (обикновено 3 смени) и имат време за
дискусия на всяка маса около 20 минути. Този формат го прави много подходящ за различни
по големина групи участници, защото активира участието на всички. Този процес осигурява
свързване и обогатяване на различни гледни точки, ново осъзнаване и идеи, като на финала
се прави обединяване на различните процеси от отделните разговори в един цялостен
модел, който да бъде припознат от всички.
Друг, много важен елемент в рамките на аналитичната фаза на етапа на оценка на една идея
е и идентифицирането на негативни въздействия или последствия. Затова този аспект
следва да се предвижда паралелно в аналитичния процес.
(За обучението – прилагане на метода към конкретни идеи).
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4.4. Приоритизиране на възможни интервенции и техния обхват (MоSCоW)
Ограничения от различен характер почти винаги водят до необходимостта от избор,
респективно приоритизиране. В настоящия процес това е възможно да се случи както при
избора на основната иновативна мярка, така също и при нейната цялостна композиция, т.е.
какви и кои дейности следва да се включат. В случай на такава необходимост може да се
ползва представеният по-долу метод.
Методът MoSCoW е прост и ефективен мисловен инструмент за приоритизиране, приложим
на всички нива – от избор на конкретни дейности в рамките на един проект, до избор на
приоритети в планирането на политики. Съкращението идва от:
Must have (задължително трябва да го има)
Should have (би трябвало да го има)
Could have (може да го има)
Won’t have (не е необходимо сега/няма да го има)
Двете “о”-та са поставени за благозвучие и така се е получило съвпадение с името на руската
столица, поради което методът е известен още като „Московски метод“. Той е удобен
инструмент за категоризиране на изискванията за включване по важност.

Must have

Това са „императивите“ - в случая приоритети/цели/дейности, които са
най-важни, без които интервенцията би била абсолютно неадекватна
към установената реалност (потребности, ресурси, др.), запълва голям
пропуск, комплекс или празнина. Без тях интервенцията не би имала
смисъл.

Should have

Тези дейности са изключително важни и от голямо значение за
политиката/практиката, но не са критични и не накърняват/обезсмислят
интервенцията-мярка като цяло.

Could have

Това са дейности, които е добре да ги има и биха могли да бъдат
реализирани, ако обаче не изискват някакви особени усилия. Но те са и
първите, които ще бъдат преразгледани и ще отпаднат при установяване
на недостиг на ресурси, включително време, или капацитет.

Won’t have

Тези дейности реално излизат извън обхвата на идеята/ интервенцията.
Те се поддържат в списъка, за да могат да бъдат реализирани
евентуално в следващ период.
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Много често е изкусително всички идентифицирани потенциални цели и дейности да бъдат
декларирани като абсолютно задължителни (Must Have), но това почти винаги обрича
проекта/документа ако не на провал, то на изключително мъчително прилагане и
невъзможност за отчитане на добри резултати.
Възможно е по време на прилагането да се променят определени условия. Това предполага
актуализация, при която е възможно приоритизирането да се извърши наново.
(За обучение – прилагане на метода към бюджет на собственото домакинство).
4.5. Финален избор на инвестиционна мярка
Аналитичната фаза на оценка на генерираните идеи може да завърши със ситуация на
единодушен избор на възможност, но и ситуация с алтернатива, или ситуация с няколко
близки възможности, независимо дали те са напълно обективни или по-скоро „привидяни“.
Наблюдението в реална среда на реализирани и сходни инвестиционни мерки (посещение
в Норвегия) е част от финалния процес за избор на инвестиционна мярка и дава безценна
възможност за идентифициране на много практични аспекти на реализацията, които няма
как да се намерят в документите.
При наличие на разнопосочност на възможностите, намеренията, субективизъм в желанията
и наличие на сериозен спор – във или извън рамките на аналитичния екип е препоръчително
да се реализира процес за постигане на консенсус, като подходящ метод за това е
представен по-долу:
Метод за постигане на консенсус за възможности
Метод Делфи – създаден от американската корпорация РАНД Корпорейшън, който се
прилага успешно над 60 години в световен мащаб. Методът дава възможност за вземане на
управленски решения, основани на определено количество събрана и анализирана
информация, които не се базират единствено на проекцията на настоящите тенденции, но
също така разглеждат различни сценарии за евентуалните позитивни пробиви в бъдеще.
Той е също така инструмент, който помага да се обосноват конкретни регулаторни действия
в процеса на вземане на решения на всички нива на управление, което го прави подходящ
за изготвяне на препоръки (в случая за промени в нормативната база за проектиране и
образованието на определени специалисти).
Чрез него може да се предвиди или насърчава успехът на интервенцията в бъдещ план (от 5
до 30 години напред, като същевременно се обосноват предупреждения за потенциалните
опасности през посочените периоди. Методът изисква колективна оценка, осъществена
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обаче само с помощта на експерти. Провежда се на няколко етапа, свързани с анонимните
мнения на експертите и анализи към тях, за постигане на еднакво мнение като резултат.
Изработва се програма за анкетиране в няколко последователни тура. Въпросите могат да се
изменят след всеки следващ тур, за да се постигне точност и дълбочина, а мненията са строго
лични и анонимни. После се изчислява средностатистическия резултат за групата и се
предоставят анонимно мненията и на другите експерти. Така всеки от експертите може да
анализира и да преразгледа мнението си или да намери дори повече аргументи за
първоначалната си оценка. След това всеки от експертите коригира своето мнение и пак го
оповестява. По този начин методът се използва за сближаване на мненията и позициите и
респективно намиране на най-подходящото и добро решение, тъй като анализът на
оценките на другите експерти дават възможност за промяна на личното становище.
Финалният избор на инвестиционна мярка следва да се съобрази основно с натрупаната в
процеса на изследване аргументация в полза или не на реализацията на определена
интервенция (тук е напълно възможна триангулация на методи за осигуряване на аргументи,
като се вземе предвид и наблюдението на място в Норвегия на конкретни идеи, т.е. тяхната
верификация), но и с конкретния основен резултат/и, към който се стреми интервенцията
(например основно елиминиране на риска от конкретно свлачище чрез ефективно
техническо решение и/или промяна на поведението на шофьорите при преминаване през
рисковия участък). Осигуряването на баланс между двете реално осигурява успеха, към
който се стреми реализацията на инвестиционната мярка – т.е. не следва да се поставят цели,
които не могат да бъдат аргументирани, както и да се търси аргументация за цели, които не
са актуални и не си поставяме.
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5. Методология за анализ на идентифицираните документи
5.1. Цели на анализа
Подходът за изготвяне на планираните анализи до голяма степен се обуславя от неговите
много конкретни и практични цели:
 Да осигури надеждна информационна база за идентифициране и избор на
иновативни решения, които да бъдат разработени и приложени като инвестиционни
мерки, в рамките на предефинирания проект.
 Да идентифицира/изготви препоръки за промени в:
 законодателната и нормативна уредба в сферата на градското планиране и
развитие(стандартите за планиране, проектиране и строителство;
 oбновяване и допълване на учебните програми на съответните специалности
в средното и висшето образование, др.)
 съответни актуализации на документи или политики на местно ниво.

Задаването на методология цели да подсили ценността и смисъла на всеки аналитичен
процес като насочва неговата вътрешна логика на надграждане:
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5.2. Селекция на документи
Тази секция дава насоки за идентифициране и оптимизация на документите за анализ, което
има значение за неговата полезност за посочените по-горе конкретни цели. Този процес е в
доста напреднал етап, като резултатът са идентифицирани конкретни документи,
включително за голяма част е посочен път за директен достъп (линк), като представеното
обобщение показва значителен брой и то разнопорядкови документи.
Община
Бургас
Варна
Кърджали
Пловдив
Русе
Сливен
СтараЗагора
София (Столична)

брой документи
(планове, програми, проекти)
43
30
10
22
22
18
15
10

Работата по селекцията на документите е добре да продължи, както за изключване, така и
за добавяне евентуално на нови. Задължително е да се разгледат документите, чието
разработване е законово обвързано и следователно задължително. За улеснение на процеса
на селектиране на документи прилагаме следната примерна типология:
1)

Плановете за интегрирано развитие на общината – ПИРО, независимо от етапа на
тяхното разработване и влизане в сила. Нормативното задължение произтича от
Закона за регионалното развитие (ЗРР), като това е документ, който се изготвя
съобразно единни „Методически указания за разработване и прилагане на ПИРО за
периода 2021-2027 г.“. Това са основните комплексни документи за развитието на
общините, включително градовете, за един средносрочен бъдещ период, който
частично съвпада с прилагането на инвестиционните мерки по проекта. Съгласно
указанията за тяхното изготвяне, тези планове съдържат задължителна секция за
мерки, свързани с изменение на климата, различна от тази за околна среда, което е
подход, прилаган за първи път в този тип планови документи на регионално ниво.

2) Съгласно Закона за опазване на околната среда кметовете на общините разработват
Програми за опазване на околната среда за съответната община в съответствие с
указания на министъра на околната среда и водите, за период не по-малък от 3
години. Програмата за управление на отпадъците е неразделна част от общинската
програма за околна среда.
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3) Инвестиционни програми за реализация на посочените по-горе документи, или
други самостоятелни такива – по предложение на кмета на общината ежегодно с
приемането на общинския бюджет се определят средства за изпълнение на
приоритетни екологични проекти и дейности, включени в общинските програми за
опазване на околната среда, Тези програми могат да варират по общини и като
формат/съществуват като отделен документ за различен период на действие, но
следва да се включат в анализа.
4) Документи, свързани или разработени съобразно Закона за ограничаване
изменението на климата и по-специално Националната стратегия за адаптация към
изменението на климата и План за действие – сектор градска среда.
5) Документи от други сектори, свързани с адаптация към климатичните промени,
които могат да имат практичен принос към идентифициране на подходящи
инвестиционни мерки.
6) Конкретни реализирани проекти – за оценка на техния опит може да се разгледат
концептуалните проектни документи, но също така много важни могат да се окажат
и някои съпътстващи документи, като отчети за изпълнението.
7) Други документи, които могат да съдържат полезна информация от гледна точка
на прилагането – могат да бъдат от различни сектори, оценки или отчети за
изпълнението на други основни документи, на инвестиционни програми, проекти,
например басейновите ПУРН, които са в процес на подготовка, но могат да съдържат
полезна техническа информация, включително карти и други данни.
Целта на тези и следващите стъпки е да се осигури списък с най-подходящите документи,
както и приоритет в работата по анализа.
Значителният брой документи изисква като първа стъпка групирането им спрямо основната
цел на проекта, респективно имащи отношение:
1.
2.
3.
4.

по-скоро към адаптация,
по-скоро към смекчаване,
и към адаптация, и към смекчаване,
документи извън темата – (култура, социални и др.).
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Анализът следва да започне с първата група (имащи отношение към адаптация към
климатични промени) и продължи с другите. За документите, които са извън темата климат,
следва да се реши дали ще се разглеждат и какви са съответните аспекти към настоящия
проект, които могат да бъдат полезни, респективно заслужават да бъдат проучени. Такива
биха могли да бъдат, например, административен капацитет, технически изпълнители,
работа с обществени групи, други проблеми. Също така е важно да се идентифицира има ли
документ, или част от документ, който съдържа информацията, която ни интересува или тя
остава „скрита“ в екипа, който е бил ангажиран, но тази информация може да бъде полезна
на по-късен етап - изготвяне на заданията например, което може да насочи към включване
на запознатите в някои обсъждания/срещи и т.н.
5.3. Организиране на документите по под-теми
Следващата оптимизация на работата е свързана с тематичната класификация на
документите по под-теми (наводнения, свлачища и ерозия, топлинни острови и екстремни
горещини, аварийност и кризи, енергийна ефективност, транспорт, въздух, други). Тя дава
възможност за приоритизиране на тези, които имат най-голямо значение, приложимост и
полезност, особено спрямо насочеността към определени заплахи.
Тематичната организация и разпределението на конкретен документ към определено
направление/сектор е условно и за целите на оптималното последващо разпределение на
документите за анализ между членовете на екипа (т.е. съобразяване с броя и личната
експертиза на експертите, които ще участват в анализа) и може да се промени на следващ
етап при неговия подробен преглед.
5.4. Организиране на екипа за анализ
Времето за изготвяне на анализа изисква много добра и подходяща организация на екипа,
съобразно експертизата, опита, възможността за участие на отделните експерти. Добре е да
се определи отговорен експерт за документите за тематична област, както и техния брой, за
да се прецизира разпределението на работата и натоварването за всеки експерт,
необходимото време за преглед и последващата екипна работа (дискусии) за извеждане на
изводи, поуки и изготвяне на докладите.
5.5. Преглед и критерии/теми за селекция на информация от документите
Предвид обема и различния вид на документите за преглед и анализ е необходимо да се
изготви типология на търсената информация. Типологията може да е динамична, т.е. да се
променя, доколкото силно се влияе от това дали имаме значителна степен на яснота по
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отношение на заплахата за адресиране и потенциалните инвестиционни мерки (при този
подход акцентът е търсене на определена информация), или по-скоро имаме по-дълъг
списък с варианти, за които се търси по-широк спектър аргументация, която да обоснове
предстоящия избор (наклони везните в определена посока).
Изготвената типология за преглед и последващ анализ условно наричаме „визитка“ на
документа. При нейното ползване следва да се имат предвид следните насоки:
-

-

-

-

Прилага се за всички документи, което означава, че някои секции/теми на таблицата
могат да останат празни. В такъв случай в колоната с описанието следва да се
отбележи, дали това е неприложимо/нерелевантно за документа, или липсва такава
информация.
Представя данни за съдържанието на всеки документ в структура, която обслужва
нашите цели и позволява многократно връщане към определен документ, извличане
и анализ на съдържаща се в него информация, включително в различни ситуации или
време, ако се очертае такава необходимост.
Предпазва от излишно подробно разказвателно описание на всеки документ, или пък
пропускане на важни теми. Тази форма лимитира представянето на документа до
обозримо и запомнящо се съдържание – 2 - 4 страници.
При наличие на полезна информация по някоя от проучваните теми в колоната с
описание следва да се отбележат конкретните страници, където се намира тази
информация/ или да се посочи пътя за достъпа до нея (например линк), което
осигурява повторното ѝ бързо ползване.

Допълнителни пояснения за попълването са посочени в самата таблица.
Тематичен анализ на съдържанието на документите – „визитка“
Тема/критерий/аспект
Сектор на действие (например
регионално развитие, околна среда,
енергетика, туризъм, др.)
Име на документа
Основание за създаване (закон, наредба,
инициатива, др.)
Кога е създаден (година)
Период на действие (от г. – до г.)

Описание

Принос/синхрон/съответствие с национални
или европейски документи в областта на
климатичните изменения

Как е изработен (с/без участие на
заинтересовани страни, кои, могат ли
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да са от значение за бъдещата
интервенция)
Основна цел/и
Съдържание – кратко представяне - има
ли анализ и данни, какви; мерки и
действия; механизъм за мониторинг
на изпълнението,
финансиране/бюджет; отговорни лица/
организации, извършван ли е
мониторинг/отчитане за този
документ – в кой документ/доклад;
карти, приложения; друго.
Теми от съдържанието с особена
полезност (може да се посочат
конкретни страниците)
С коя климатична заплаха има връзка
Към кои интервенции има повече
отношение (по-скоро адаптация, поскоро смекчаване, и двете)
Съдържа ли конкретни мерки, свързани
с адаптация или намаляване на
въздействието върху изменението на
климата (бъдещи или вече изпълнени)
Има ли данни за реализирани
разходи/бюджети и за какво (общо, за
конкретна мярка) или остойностяване
Да се добавят стойности по
възможност.
Има ли информация как е изпълнил
предназначението си (такава
информация може да се търси извън
документа)
Съдържа ли аргументи по позициите на
PESTEL (състояние на средата)
Идентифицира ли негативни
въздействия, ако да в каква насока –
биоразнообразие, устойчиво развитие,
икономика, социални, др.
Съдържа ли информация за
идентифицирани пропуски, които могат
да бъдат полезни при
разработването/прилагането на бъдеща
инвестиционна мярка
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Информация за конкретни надеждни
източници на информация
Информация за използвани технологии,
когато става въпрос за конкретни
проекти
Актуалност на темата за хората –
доколко е в дневния ред на местната
общност
Потенциал за влияние върху прилагане
на бъдещата иновативна инвестиция
Нещо специфично от съдържанието
Друго с потенциал за ползване/полезно
Обща оценка на значението на
документа за бъдещата работа
по скала от 1 до 10:
1 - напълно безполезен; 10 - много
полезен
(За обучението – прилагане на типологията към различни документи и добиване на опит
за нейното използване.)
5.6. Индикативна структура на доклада
Оптималните технически параметри на докладите включват обем от около 30 -35 страници
(при разредка 1), като при необходимост могат да се оформят приложения. Докладът от
анализа няма строго определена структура, но за целите на унифицираното оформление и
улесняване на обратната връзка и консултациите е препоръчително да се предвидят
посочените по-долу секции.
 Въведение – описание и значение на проведения процес, участници от основния
екип, други въвлечени страни и участници (например от консултативните срещи),
техническа информация (брой предварително определени, брой анализирани
документи, технологично инвестирано време, основни предизвикателства, др.);
 Обобщение и изводи от находките на прегледа и анализа – за тази секция
експертният екип има решаваща роля, защото вариациите както на документите, така
и насочеността към определена заплаха и генерираните идеи за инвестиционна
мярка имат голямо значение за оформяне на съдържанието. Общата препоръка е
изложението в тази част да се съобрази с темите от визитката и да се изведе
аналитичен отговор на конкретни въпроси в контекста на потенциална бъдеща
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инвестиционна мярка: актуалност на документите, предвид действие за следващите
3 години; за какво има най-много информация и по кои аспекти липсва такава; в кои
области/свързано с кои заплахи е работено най-много, респективно в кои не е
работено; къде са насочвани най-много инвестиции, къде са прилагани „меки“ мерки,
също така мерки, насочени към моделиране поведението на обществени групи; какви
са прилаганите технологии и кои действия биха били иновативни за територията;
доколко актуални са данните, картите и др. техническа информация; какъв е ефектът
от изпълнението – известен ли е, измерван ли е; възможно ли е да се направи извод
относно наличния капацитет за изпълнение на конкретна дейност, която ни
интересува; и т.н., каква експертиза се идентифицира като необходима за бъдещата
мярка); извеждане на ключови документи за бъдещата мярка и ключови за
актуализация и промяна.
 Индикатори на успеха за планираната иновативна интервенция – целта на тази
секция е да се идентифицират възможни конкретни измерими индикатори на
потенциалните цели на иновативната инвестиционна мярка, които внасят яснота
какво точно ще се постигне с нейното прилагане, включително влияние върху
поведението на обществени групи.
 Потенциален принос към детайлизиране на конкретна инвестиционна
мярка/мерки/идея/ и изготвяне на задания – да се посочат документи/източници,
които могат да бъдат полезни и да скъсят времето за подготовка на инвестиционната
мярка, проектирането и намирането на изпълнители, или да се направят практични
препоръки за надграждане (например налична е карта на разлив на определено
място, която с малка адаптация би могла да се ползва за целите на нашата бъдеща
мярка).
 Препоръки – ако е възможно да се изведат още на този етап предложения за
подобрение на определени общински документи, образователни програми,
нормативна база и стандарти за проектиране и др. качествени аспекти).
 Приложения (примерно реализиран PESTEL на 1-2 мерки/действия и направения
избор).
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6. Приложения към методологията
6.1. Аналитични методи, техники и логически категории като методи за анализ
Приложението на представените аналитични техники, включително, логически методи е
характерен комплексен процес, за да се обхване систематично информацията и данните за
постигане на качествен аналитичен процес. В конкретния случай особено необходими се
очертават:
 Кабинетно проучване – “desk research” – проучването се нарича така, защото се
извършва в кабинета/на бюрото. При този вид проучване изследователят търси,
събира, преглежда, обобщава и анализира публично достъпни данни по темата на
изследването. Освен намирането на адекватни и подходящи документи, този процес
включва още „вторичен анализ“, защото работи с информация, която вече е била
събрана и обобщена от някой друг за други цели. „Първичното“ проучване, от друга
страна, събира и анализира данни директно от техния пряк източник – например
данни от извършени изпитвания/опити или пък анкетиране на респонденти, и по този
начин могат да се ползват за различни цели, ако не са остарели.
Основните източници на информация при кабинетното проучване са различен вид
документи и публикации. Те мога да бъдат научни, институционални, статии в
средства за масова информация и др. Често се казва, че източник на информация е
„интернет“, но интернет е мястото, където тези документи и публикации се намират,
а не е самият източник. В настоящия случай интернет е важна медия, която ще се
ползва много в някои етапи, осигурявайки достъп до търсената информация.
В зависимост от източника, често се говори за „вътрешни“ и „външни“ кабинетни
проучвания. Както става ясно от името, в единия случай се разглеждат документи,
които са вътрешни за организацията. Например прегледът на общинските документи
от страна на общинския екип е вътрешно кабинетно проучване. В другия случай
източниците са външни – създадени са и/или принадлежат на други организации.
Например, данни от Националния статистически институт, държавни агенции и др.
Основно предимство на кабинетните проучвания е, че се извършват лесно – с
относително малък човешки, финансов и времеви ресурс. Основен проблем при
кабинетните проучвания е надеждността на използваните източници и
достоверността на намерените данни и информация. Препоръчва се използване на
официални и признати източници – като Националния статистически институт,
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държавни институции, реферирани научни публикации в издания с признат
авторитет.
 Триангулация – триангулацията е термин от геометрията, геодезията и
ориентирането, чрез който най-общо могат да се намират разстояния чрез
определяне на три точки и използване на закономерностите от геометрията на
триъгълника. Много подобно, като аналитичен метод триангулацията залага на
подхождането към даден въпрос или проблем от няколко различни гледни точки
(например три), за получаване на по-точни и истинни заключения. В този контекст
можем да говорим за триангулация на методите, триангулация на източниците и
триангулация на изследванията.
Триангулация на методите е когато се използват няколко различни изследователски
техники – например количествени и качествени методи. Количествените методи
позволяват наблюдение и съпоставимост, а качествените осигуряват тълкуване и
обяснение. Триангулация на източниците на данни означава, че са съчетани няколко
различни по характер източника. Например количествени данни от проучване, данни
от кабинетно проучване и данни от експертна оценка. Триангулация на изследванията
имаме когато се използва интердисциплинарен подход – например събиране на
климатични данни, моделиране на заплаха от бедствие и проучване на общественото
мнение.
Следващите логически методи често се ползват, дори в ежедневното общуване, но са
представени, за да се заостри вниманието и респективно целевото им и прецизно
използване (например сравнение).
 Анализ и синтез – методи за анализ и вътрешната им връзка при осъществяването на
аналитичните процедури. Постигат определяне на значими информационноаналитични аспекти чрез избирателност в процеса на анализ, разграничаване на
отделните части и страни на информацията и последователност на определянето им,
което позволява създаване на текст на аналитичен доклад.
 Аналогия - въз основа на сходството между признаците на един обект на анализ с
признаците на друг обект се прави извод за сходството и за други техни
признаци.
 Сравнение - състои се в установяване на сходство или различие между признаците на
два или повече обекта на анализ както изцяло, така и само в някои от сравняваните
признаци. Позволява да се анализират и разкриват насоките и тенденциите в
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изменението и развитието на процеси и състояния, качественото превъзходство на
едно от сравняваните явления спрямо друго.
 Абстракция - мислено целенасочено отвличане от редица несъществени свойства на
анализираните обекти, като отделя основните и общите им свойства.
 Обобщение - процес на образуване на съжденията и умозаключенията като резултат
от изучаването на по-дълбоките обективни връзки, отношения и зависимости на
анализираните обекти. Първоначално анализаторът описва, проверява и синтезира
фактите и данните за обектите на анализ. След това трябва да ги обясни, свърже
логически отделените общи за дадените обекти свойства, връзки и отношения и
тенденциите за изменение на актуалното им състояние.
 Индукция - индукцията е метод за откриване и доказване (в единство с дедукцията)
на нови закономерности и свойства на анализираните обекти и от изучаването на
отделните базисни данни или от по-малко общите знания се достига до по-общи
знания, общите и повтарящите се свойства на обекта на анализ (частно към общо)
 Дедукция – субектът на анализ се опира на общи знания и прави логически
заключения за анализирания обект, които имат по-частен характер (общо към частно).
6.2. Работни дефиниции – Речник 1 (Национална стратегия за адаптация към
изменението на климата и План за действие)
Изменението на климата се отнася до промяна в климата, дължаща се пряко или
косвено на човешката дейност, която променя състава на глобалната атмосфера и
която е в допълнение към естествената променливост на климата, наблюдавана в
сравними периоди от време.
Глобалното затопляне се отнася до постепенното нарастване, наблюдавано или
прогнозирано, на глобалната повърхностна температура, като една от последиците от
засилването на радиацията, причинено от антропогенни емисии.
Адаптацията е процес на адаптиране към действителните или очакваните
неблагоприятни последици от изменението на климата и предприемане на
подходящи действия за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които
те могат да причинят. В човешките системи адаптацията има за цел да намали или да

1

Дефинициите се базират на WGII AR5 (IPCC 2014 г.)
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избегне вредата или да използва полезните възможности. В някои природни системи
човешката намеса може да улесни адаптирането към очаквания климат и неговите
последици.
Смекчаване (на изменението на климата) е човешка намеса за намаляване на
източниците или подобряване на поглъщането на парникови газове (ПГ).
Уязвимост към изменението на климата е степента, до която всяка система е
възприемчива и не може да се справи с негативните въздействия, които изменението
на климата й налага. Уязвимостта е функция на естеството, величината и степента на
изменение на климата, на които е изложена системата и нейната чувствителност и
адаптивен капацитет.
Устойчивостта е противоположна на уязвимостта и се определя като способността на
социалната или екологичната система да абсорбира смущенията, като при това
запазва същата основна структура и начини на функциониране, способност за
самоорганизация и способност да се адаптира към стреса и промяната.
Рискът е потенциалната възможност от последствия, при които в залог има нещо
стойностно и резултатът е несигурен, като се отчита разнообразието на стойностите в
залог. Рискът често се представя като вероятност за възникване на опасни събития или
тенденции, умножени с въздействията, ако тези събития или тенденции се появят.
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6.3. Приложение: Примерен модел и стъпки за реализация на практическо
упражнение за идентифициране и оценка на иновативна мярка
Използването на методите предполага практически опит, който в рамките на екип или
самостоятелно може да следва следния примерен стъпков модел:
1. Намиране на тематична информация/казус чрез интернет базирано кабинетно
проучване
2. Запознаване с казуса – преглеждане на линка.
3. Неструктурирана обратна връзка – общи коментари от всички участници.
4. Определяне на водещ критерий/водещи критерии – за оценка на адекватността
на казуса (спрямо дефинираната заплаха) и приложимостта на база разгледаните
критерии – структурирана дискусия.
5. Оценка спрямо определените водещи критерии (прилагане на PESTEL анализ) –
структурирана дискусия.
6. Мозъчна атака за формулиране на други/сходни мерки на база разгледания
казус, които са (по-) подходящи и създаване на кратък списък.
7. Избор на алтернативна идея от краткия списък (чрез прилагане на аналогичен
PESTEL анализ).
Практическо упражнение – казус: Специализирана машина за преместване на дървета
https://www.youtube.com/watch?v=9TtzQtVga7Y
Практическо упражнение – казус: Воден площад в Ротердам
https://www.youtube.com/watch?v=kujf4BTL3pE&feature=youtu.be
Практическо упражнение – казус: Дърво с бобини
https://www.adamdanyal.com/energy/aeroleaf/)
Практическо упражнение – казус Подпорна стена или ландшафтен проект „градско
езеро“
Практическо упражнение – PESTEL анализ за оценка на собствена идентифицирана
идея, по приложения пример в таблицата
Практическо упражнение – други казуси, на база собствено интернет базирано
кабинетно проучване)
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6.4. Национална стратегия за адаптация към изменението на климата - План за действие – сектор градска среда

Показатели за изпълнение

Стратегическ
а цел

Оперативн
а цел

1.
Подобряване
на
политическат
а и правната
рамка за
включване
на
адаптацията
към
изменението
на климата

1.1
Включване
на АИК в
регионалн
ото и
градското
развитие

Дейности

Бюд
жет
(сума Бюджет
,
(източни
милн
к)
.
евро)

Приор
итет

Продъ
лжител
ност

Очаквани резултати

Текущи

Целеви

Отговорни институции

Водещ
а

Партньор(и)

1.1.1
Организиране
на 0,003
дискусионен форум, за да се
постигне съгласие по обща визия
и да се развие общо разбиране
относно политиката и стратегията
за АИК

Държаве
н
бюджет

ST

<5
години

Комуникирани знания сред Ангажирани общини - Участващи общини - 100
МОСВ,
специалистите
по 3
професионалисти, Включени специалисти - МРРБ
градоустройствено планиране за участващи в проекта
100
приоритетите и целите на АИК и
практическото им прилагане

1.1.2
Включване на АИК в
политиките за регионално и
градско развитие, включително
жилищно и друго строителство

0,12

Държаве
н
бюджет

ST

<5
години

По-ефективни и интегрирани Брой на актовете - 1
Брой на актовете - 3
политики за пространствено и брой на разпоредбите Брой регламенти - 3
градско развитие
-2

МРРБ

МОСВ

1.1.3
Включване на АИК в
новата Национална жилищна
стратегия

H

Държаве
н
бюджет,
частен

MT

5-10
години

По-безопасни жилищни райони и Текущо
завършени
енергийно
по-ефективни към 25.05.2018 г. –
жилищни сгради
1230 сгради от общо
2022 по Националната
програма за енергийна
ефективност
на
многофамилни
жилищни сгради

МРРБ

Местни
компетентни
органи,
строителни
фирми

Брой
реновирани
многофамилни сгради –
2022 (към 2019 г.)
Брой сгради във фази 2 и 3
на Националната програма
за енергийна ефективност
на многофамилни сгради 6375 (до 2030 г.)

САБ, СУБ, УАСГ,
Софийски
университет „Св.
Климент
Охридски“ (СУ)
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Показатели за изпълнение

Стратегическ
а цел

Оперативн
а цел

Дейности

Бюд
жет
(сума Бюджет
,
(източни
милн
к)
.
евро)

Приор
итет

Продъ
лжител
ност

Очаквани резултати

Текущи

Целеви

Отговорни институции

Водещ
а

Партньор(и)

1.2
Преразгле
ждане и
допълване
на всички
видове
законодате
лни
документи
за
транспонир
ане на
въпросите
от АИК
след
оценка на
регулаторн
ото
въздействи
ето

1.2.1
Включване на АИК
изисквания
във
всички
законодателни
документи,
свързани с регионалното и
пространственото
планиране
(ЗУТ, Закон за регионалното
развитие, Наредби № 4, 7 и 8 на
ЗУТ, Регламенти за ОВОС и ЕО)

5,40

Държаве
н
бюджет

ST

<5
години

По-добри
регулации
за Общ брой актове и Брой актове - 2
регионално и териториално регламенти
Брой правила - 4
развитие,
по-ефективно
Инструкции - 1
използване
на
земята,
концентрация
на
ресурси,
намалени рискови зони и групи

МРРБ

МОСВ,
„Национален
център за
териториално
развитие“ ЕАД
(НЦТР)

1.2.2
Преразглеждане
и
актуализиране на изискванията
за обхвата и съдържанието на
основните
инструменти
в
горепосочените
актове
и
регламенти (НКПР, схеми и
планове за регионално и
пространствено
развитие,
подробни устройствени планове)

M

Държаве
н
бюджет,
Общинск
и
бюджет

ST

<5
години

Разработен
нов
тип Брой актуализирани
стратегически документи за документи - 0
регионално и пространствено
планиране на всички нива с
интегрирани мерки за АИК и УРБ

Брой
актуализирани
документи:
национално ниво 1,
регионално ниво 5,
районно ниво 28 и
общинско ниво 265

МРРБ

НЦТР, местни
компетентни
органи и частни
консултанти

1.3
Технологии
/
Строителст
во Прилагане
на нови
Еврокодов
еи
технически

1.3.1
Подобряване
на
надзора на строителството и
поддръжката, мониторинга и
контрола
от
страна
на
компетентните органи, както и на
системите за Общо управление
на качеството за проекти и
строителство
чрез
сертифициране за устойчиво
строителство

L

Общинск
и
бюджет,
частен

ST

<5
години

По-добър надзор, мониторинг и
контрол на строителството и
поддръжката, което води до поустойчива и по-здравословна
околна среда

Експертни съвети - 200
Брой зелени / устойчиви
сертификати за сгради 100

КАБ

Местни органи,
Български съвет
за устойчиво
развитие

Брой на експертните
съвети с въведени
правила за мерки по
АИК
Брой
устойчиви
сертифицирани сгради
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Показатели за изпълнение

Стратегическ
а цел

2.
Изграждане
на капацитет
за
адаптиране

Оперативн
а цел

Дейности

Бюд
жет
(сума Бюджет
,
(източни
милн
к)
.
евро)

Приор
итет

Продъ
лжител
ност

Очаквани резултати

Текущи

Целеви

норми в
планиранет
о,
проектира
нето,
строителни
те
технологии
и
материали

1.3.2
Стимулиране
на
творческия градски дизайн,
устойчив на изменението на
климата чрез ежегодни конкурси
и награди

0,11

Професи
онални
организа
ции

ST

<5
години

Развита нова професионална Брой
конкурси
култура сред младите архитекти стипендии
и проектанти за по-отговорно
проектиране

1.3.3
Насърчаване
на
зелено,
интелигентно
и
иновативно
планиране,
проектиране и сертифициране на
градове, сгради и технологии;
както и иновативни мерки, поспециално в общините София,
Пловдив,
Варна,
Бургас,
Кърджали, Русе, Стара Загора,
Сливен.

L

Частен

MT

5-10
години

По-добро качество на живот, поздраво население, понижена
климатична промяна и рискове
от бедствия, по-привлекателна и
по-безопасна градска среда,
намалени разходи за здравни
услуги, по-малко използвани
невъзобновяеми ресурси

2.1
Разработва
не на
устойчиви
институции
, способни
да
осигуряват
политика
за АИК на

2.1.1
Организиране
на
хоризонтална
координация
между МРРБ, МОСВ, МИ, МЗХГ,
МФ, МВР

0,80

Държаве
н
бюджет

MT

5-10
години

Създаване на многосекторна Брой заседания
консултативна група за по-добре консултации
координирани действия за АИК координация
на градската среда с други
сектори

2.1.2
Организиране
на
вертикална и хоризонтална
координация между всички
дирекции в МРРБ, свързани с
градската среда АИК и УРБ

L

Държаве
н
бюджет

ST

<5
години

Назначени/обучени експерти за Брой на участващите Брой
на
координиране дейността по АИК експерти - 2
експерти - 7
в дирекциите на МРРБ, свързани
с регионалното и градско
планиране

и Млади
архитекти
и
планови конкурси - 1 на
година и стипендии за
творчески дизайн - 2 всяка
година

Брой
регистрирани
проекти
за
проектиране,
строителни технологии
и материали

Отговорни институции

Водещ
а

САБ

Партньор(и)

СУБ,
университети,
медии

Регистрирани
/
САБ,
Други
сертифицирани иновации
КСБ,
професионални
в дизайна на интелигентни общини организации и
градове и сгради
те
университети
София,
Пловди
в,
Варна,
Бургас,
Кърджа
ли, Русе,
Стара
Загора,
Сливен.

за Брой
заседания
за
и консултации
и
координация - 2 на година

участващите

МОСВ

МРРБ, МЗХГ,
ME, MВР

МРРБ

Дирекции на
МРРБ
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Показатели за изпълнение

Стратегическ
а цел

Оперативн
а цел

всички
администр
ативни
равнища

2.2
Развитие и
подобрява
не на
институцио
нален,

Дейности

Бюд
жет
(сума Бюджет
,
(източни
милн
к)
.
евро)

Продъ
лжител
ност

Текущи

Наблюдаване на прилагането на
АИК политиката на регионално и
местно ниво и предлагане на
мерки за по-добра интеграция

Брой заседания на
съветите
за
регионално развитие
(NUTS2
и
NUTS3
(областни)
нива),
организирани
по
прилагане
на
политиката на АИК

Целеви

L

2.1.4
Развиване
на
капацитет в администрацията
чрез
преквалификация
и
допълнителна експертна заетост

M

Държаве
н
бюджет

ST

<5
години

Подобряване на знанията за АИК
в градската среда и по-добре
информиран процес на вземане
на решения

2.1.5
Предоставяне
на
инструкции
и
методическа
подкрепа на общините за
разработването
на
местни
стратегии за АИК

L

Държаве
ни
общинск
и
бюджет

ST

<5
години

Подпомагане на общините за Издадени инструкции - Инструкции - 1
разработване и внедряване на 0,
Брой
приети
местни стратегии за АИК
Брой
разработени стратегии - 100
местни стратегии - 3

Държаве
н
бюджет

ST

<5
години

Ревизиран и подобрен капацитет Брой на обучените и
на местните звена за УРБ и по- модерно оборудвани
подходяща реакция при кризи
структури за УРБ и
реагиране
при
извънредни ситуации

MT

5-10
години

Очаквани резултати

2.1.3
Подобряване
на
сътрудничеството
между
органите
на
национално,
регионално и местно равнище в
прилагането на политиката на
АИК

2.2.1
Изграждане
на 28,40
способности за УРБ и реагиране
при извънредни ситуации и
осигуряване на достатъчно и
модерно
оборудване
и
финансова подкрепа

Държаве
н
бюджет

Приор
итет

Отговорни институции

Брой
заседания
Регионалните съвети
развитие (РСР), NUTS2
на година; и
Брой
заседания
Областните съвети
развитие (ОСР), NUTS3
на година

на
за
- 1

Водещ
а

Партньор(и)

РСР

ОСР, общини

МОСВ,
МРРБ

УАСГ, СУ

МОСВ

Местни
компетентни
органи

Областн
ии
общинс
ки
админи
страции

Министерства и
държавни
институции

на
за
- 1

Брой
курсове
за Брой курсове на година - 1;
преквалификация – 0; Брой експерти на курс - 7
Брой
преквалифицирани
експерти - 2
местни

Брой на обучените и
модерно
оборудвани
структури за УРБ и
реагиране
при
извънредни ситуации, не
по - малко от 28
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Показатели за изпълнение

Стратегическ
а цел

Оперативн
а цел

администр
ативен и
експертен
капацитет

Бюд
жет
(сума Бюджет
,
(източни
милн
к)
.
евро)

Дейности

2.2.2
Осигуряване
подходяща
точна
актуализирана информация

Приор
итет

Продъ
лжител
ност

Очаквани резултати

Текущи

Целеви

Отговорни институции

Водещ
а

Партньор(и)

на
и

L

Държаве
н
бюджет

Подобряване на процеса на
вземане
на
решения,
благодарение на точна и
навременна информация за
очакваните
метеорологични
събития

Брой системи за ранно
предупреждение
в
градовете,
предоставящи
информация
за
очаквани
метеорологични
събития - 28

Брой системи за ранно
предупреждение
в
градовете, предоставящи
информация за очакваните
метеорологични явления в
реално време - 28

МВР

Областни звена
за УРБ, местни
власти

2.2.3
Развиване
на
осведомеността,
ангажираността, знанията и
културата на АИК сред широката
общественост

L

Държаве
н
бюджет

По-добре информирано и поотговорно население относно
намалелите рискове и щети от
климатичните промени

Брой
организирани
събития
за
повишаване
на
осведомеността

Брой
събития
за
повишаване
на
осведомеността,
организирани в големите
градове - 28

МВР

Местни
компетентни
органи, НПО

Дял
на
частните
средства
за
ЕЕ
реновации в жилищни
и нежилищни сгради
Брой население с УРБ
застраховки

3.
Разработване
на
финансови,
социални и
политики за
управление
на риска за
адаптиране
към
изменението
на климата

3.1
Промяна
на
финансови
те,
социалните
и
застрахова
телни
политики

3.1.1
Преразглеждане
на
съществуващи
финансови
инструменти и проектиране на
нови за АИК и УРБ, включително
реновиране за ЕЕ на сгради

5.60

Частен

MT

5-10
години

Инвестиции
във
финансови
инструменти,
по-добра
финансова
защита
на
населението

Дял на частните средства
за ЕЕ реновиране в
жилищни и нежилищни
сгради
Брой население с УРБ
застраховки

МРРБ

Застрахователни
дружества

3.1.2
Използванена
потенциала на фондовете на ЕС
за АИК и УРБ

L

ЕСИФ

MT

5-10
години

Повишен финансов капацитет за Дял от привлечените Дял
от
привлечените
внедряване на АИК и УРБ План за средства от ЕС 2014- средства на ЕС за АИК и УРБ
действие .
2020
след 2020 г.

МРРБ

Общини

4.
Подобряване
управлениет
о на знания,
научните

4.1
Информац
ия Осигуряван
е на

4.1.1
Създаване на общи
стандарти за типа, структурата,
обхвата
и
формата
на
метаданните
и
данните,
хармонизирани с ЕС на ниво град

0,50

Държаве
н
бюджет

ST

<5
години

Въведени общи стандарти на Брой на показателите
ниво град и по този начин за климата на ниво
подкрепени изследвания на АИК град - температура и
валежи

ИАОС

НИМХ-, БАН,
РИОСВ

Брой на информационно
осигурените показатели за
климата на ниво град температура и валежи
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Показатели за изпълнение
Бюд
жет
(сума Бюджет
,
(източни
милн
к)
.
евро)

Продъ
лжител
ност

Стратегическ
а цел

Оперативн
а цел

изследвания,
образование
то и
комуникация
между
заинтересова
ните страни
за
адаптиране

институцио
нално
регулиран
обмен на
информац
ия и данни
съгласно
задължени
ята по
директиват
а INSPIRE

4.1.2
Обмен на информация
с
европейски
страни
и
международни институции

L

Държаве
н
бюджет,
ЕСИФ

MT

5-10
години

По-надеждна
база
данни, Брой международни Брой установени нови
създадена за прогнозиране на контакти, установени в международни контакти - 2
климатичните
промени
и страната - 3
бедствия, намалени щети и
разходи за възстановяване при
УРБ и след бедствие

ИАОС

НИМХ, БАН,
РИОСВ

4.1.3
Осигуряване
на
свободен достъп до информация
за широката общественост

L

Държаве
н
бюджет

ST

<5
години

По-добре информирана широка Създадена
АИК Брой
общественост и по-висока степен платформа с отворен годишно
на осведоменост за АИК, по- достъп
подходящо
участие
на
обществеността

потребители

МОСВ

МРРБ, Общини,
ИТ консултант

4.2 Научни
изследвани
яОсигуряван
е на обща
дългосрочн
а визия и
цели в

4.2.1
Определяне
на
приоритетните научни теми,
свързани с града, откритите и
зелените пространства, сградите,
инфраструктурата, строителните
материали и човешкото здраве,
както и тяхната оценка за
устойчивост на риска

9,25

Държаве
н
бюджет,
ЕСИФ

ST

<5
години

Актуализирана
национална
стратегия за развитие на
научните изследвания (20172030 г.) по-добре фокусирана
върху АИК на градската среда

Брой определени нови
приоритети;
Брой финансирани АИК
проекти
за
научни
изследвания

МОН

Университети

Дейности

Приор
итет

Отговорни институции

Очаквани резултати

Текущи

Брой определени нови
приоритети;
Брой
финансирани
изследователски
проекти

Целеви

Водещ
а
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Партньор(и)

Показатели за изпълнение

Стратегическ
а цел

Оперативн
а цел

Дейности

Бюд
жет
(сума Бюджет
,
(източни
милн
к)
.
евро)

Приор
итет

Продъ
лжител
ност

Очаквани резултати

Текущи

Целеви

Отговорни институции

Водещ
а

Партньор(и)

градската
среда за
АИК
изследвани
я чрез
допълнени
е на
Националн
ата
стратегия
за развитие
на
научните
изследвани
я

4.2.2
Подпомагане
на
иновациите в строителството,
технологиите
и
услугите,
свързани
с
АИК
чрез
финансирани проучвания от
строителния бизнес

M

Държаве
н
бюджет,
ЕСИФ

MT

5-10
години

Утвърдено
сътрудничество Брой на възложените Брой на възложените
между строителния бизнес и изследвания
изследвания
приложната наука за поустойчиви строителни материали
и технологии

КСБ

Строителни
фирми,
лаборатории за
строителни
материали

4.3
Образован
ие "Обучение
на
обучаващи
" по АИК

4.3.1
Организиране
на
подходящо
по
формат
образование и обучение на
всички нива - от политиците до
обществеността, въз основа на
оценката на образователните
потребности

1,02

Държаве
н
бюджет,
ЕСИФ

ST

<5
години

Оценка
на
нуждите
от Брой
организирани Брой
организирани
образование
по
АИК, курсове
курсове - 3 на година за
разработване на програма (с 3
различни целеви групи
вида курсове) и повишаване на
знанията

УАСГ

CАБ, МРРБ,
други
университети

4.3.2
Създаване
на
съвместни мултидисциплинарни
курсове
за
проектанти,
архитекти,
инженери,
ландшафтни архитекти, еколози,
икономисти,
социолози
и
специалисти
по
финансово
управление на ниво магистър

M

Държаве
н
бюджет,
ЕСИФ

ST

<5
години

Повишени
знания
за Брой обучени студенти Брой обучени студенти и
климатичните промени и УРБ в и завършили магистри завършили магистри - 12
градската среда във всички
на година
професионални области

УАСГ

МОН, УНСС, СУ,
ЛТУ
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Показатели за изпълнение

Стратегическ
а цел

Оперативн
а цел

4.4
Партньорст
во - работа
в
партньорст
во и
комуникац
ия на
знания

Дейности

Бюд
жет
(сума Бюджет
,
(източни
милн
к)
.
евро)

Приор
итет

Продъ
лжител
ност

Очаквани резултати

Текущи

Отговорни институции

Водещ
а

Целеви

Партньор(и)

4.3.3
Осигуряване
на
ръководство и организиране на
тематични докторантури

M

Държаве
н
бюджет,
ЕСИФ

MT

5-10
години

Изследвани приоритетни теми на Брой на докторантите Брой на докторантите по
АИК на градската среда и по темата за АИК в темата за АИК в градската
приложени резултати в сектора
градската среда
среда

MOН

УАСГ, УНСС, СУ,
ЛТУ

4.3.4
Разработване
на
интерактивна АИК платформа за
дистанционно
и
отворено
обучение
в
подкрепа
на
политици,
администратори,
професионалисти,
неправителствени организации и
обществеността със специални
приложения
за
хората
с
увреждания

M

Държаве
н
бюджет,
ЕСИФ

MT

5-10
години

Повишена осведоменост относно
климатичните
промени
в
градската среда и по-добри
решения за адаптиране и УРБ

УАСГ

МОН, УНСС, СУ,
ЛТУ

4.4.1
Насърчаване
на
партньорството, изграждането на
мрежи
и
сътрудничеството
между различните възрастови,
полови,
етнически,
професионални и социални
групи, включително тези в
неравностойно положение

1,03

Държаве
н
бюджет

ST

<5
години

Идентифицирани
проблеми, Публикуван доклад с Публикуван доклад
нужди и заинтересовани страни, резултатите
резултатите - 1
подобрено
сътрудничество,
икономия от мащаба и на
ресурси

за

МОСВ

МТСП, НПО

4.4.2
Организиране
на
социална мрежа за подкрепа на
уязвими групи

L

Държаве
н
бюджет,
ЕСИФ,
НПО

ST

<5
години

Улеснена социална подкрепа за
най-уязвимите групи

Изградени
групи
за
социална помощ за найуязвимите

МТСП

Общини

Намалени разходи за
климатичните
промени и щети при
бедствия

Намалени разходи за
климатичните промени и
щети при бедствия –
процент
от
базовата
година
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Показатели за изпълнение

Стратегическ
а цел

Оперативн
а цел

Дейности

Бюд
жет
(сума Бюджет
,
(източни
милн
к)
.
евро)

Приор
итет

Продъ
лжител
ност

Очаквани резултати

Текущи

Целеви

Отговорни институции

Водещ
а

Партньор(и)

4.4.3
Реализиране
на
публично-частни партньорства в
подкрепа на УРБ и Единната
спасителна система

L

Общинск
и
бюджет,
частен

ST

<5
години

Намалена финансова тежест
върху държавните и общински
бюджети
и
споделени
отговорности

Брой на публично- Брой на публично-частните Областн
Областни и
частните партньорства, партньорства, установени
и
общински
установени на местно на местно ниво
управит
съвети за
ниво
ели и
намаляване на
кметове
риска от
на
бедствия, частен
общини
сектор

4.4.4
Работа с медиите за
популяризиране на системата
АИК

L

Държаве
н
бюджет,
общинск
и
бюджет

MT

5-10
години

По-добре
информирано
общество; АИК съобщения, визия
и цели, ясно разпределени
между различните обществени и
комуникационни
канали;
повишен интерес сред бизнес
общността; постигнати цели за
прозрачност,
отчетност
и
информация

Брой
медийни Брой медийни кампании,
кампании, събития и / събития, публикации за
или публикации за АИК АИК и УРБ
и УРБ

МОСВ

39

МРРБ, медии и
партньори,
участващи в АИК
за градска среда

