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1.Въведение 

Настоящият доклад е изготвен във връзка с участието на Община Сливен като 

партньор в „Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и 

адаптация към изменението на климата в общините в България“. Проектът се изпълнява от 

Националния доверителен екофонд (НДEФ) 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).  

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 интердисциплинарен експертен екип, който има 

непосредствен ангажимент за идентифициране и разработване на подходящи иновативни 

инвестиционни мерки. Екипът от Община Сливен включва двама експерти еколози и един 

експерт проектант. 

В хода на изпълнение на проектните дейности са проведени няколко съвместни 

обучения на партньорите, заедно с консултантите по проекта от българска страна и 

консултантите от Норвежкия западен изследователски институт. Темата на обученията бе 

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

общините в България“. По време на първата работна среща беше представена 

„Методология за анализ на общински стратегически документи, планове и програми и 

стъпки за идентифициране на пилотни дейности“ от консултантския екип по проекта. 

Едновременно с това бе финализиран и докладът за „Международния опит и най-добри 

практики за адаптация към  изменението на климата“, изготвен от Норвежкия западен 

изследователски институт. Бяха представени обучителни материали и презентации  

насочени към конкретни мерки, приложени в различни държави. Представени бяха 

примери за градове справящи се с изменението на климата. От особена полза за екипа на 

Община Сливен са примерите на Витория-Гастейс, Испания за зелена градска 

инфраструктура и Търнава, Словакия за изпълнението на мерки за адаптация.  

  Учебното пътуване на екипа на Община Сливен се проведе от 09 до 13 май 2022г. 

Основна цел беше запознаване на място с опита и практиките на норвежките партньори за 

прилагане на иновативни решения, свързани с адаптиране към измененията на климата в 

градска среда и рамките на проекта, включително посещение на обекти, които се 

изпълняват от общините в Норвегия. Домакин и организатор на програмата беше 

Асоциацията на общинските и регионални власти /КS/. 

 Представена бе ролята на Норвежката асоциация за енергийни и водни ресурси NVE 

във връзка с превенция на наводнения, свлачища и управление на отточни води. Най-често 

срещаните природни бедствия на територията на Норвегия са: речни заливания, 

наводнения, срутища, свлачища /кални или глинени свлачища/, лавини и са свързани с 

топенето на ледниците. Роля на  правителството е да подпомага общините, прилагайки 

холистичен подход: картиране, планиране на земеползването, мониторинг и ранно 



 

 

предупреждение. NVE е разработила стратегия за адаптация към изменението на климата. 

Тя включва картиране и достъпност на данните. Натрупани са данните от вече реализирани 

рискове. Направено е зониране на територии. Общините носят отговорност за начина на 

строителство и това е регламентирано от правни разпоредби. 

 Бяха показани щети от свлачище в Йолстер и последвалите мерки с цел 

предотвратяване на риска. На място бе показано изменение на водното течение с цел 

намаляване на силата на водния отток при заплаха за населеното място. Със сравнително 

неголеми корекции на коритото на реката се избягва наводнение и свлачище, които са се 

случвали в близкото минало. Основната причина за тези бедствия е бил не толкова 

големият обем на спускащата се в стръмната река вода, а нейната скорост. Затова и 

конкретното решение е корекция на коритото, чрез която се убива скоростта на водата 

преди да стигне до улиците и къщите на населеното място. 

От проведената среща в NVE силно впечатление на екипа направи планирането и 

най-вече обвързаността на всички отговорни институции по отношение прилагането на 

мерките за адаптация към изменение на климата. 

Групата посети и овощните градини на Ивар Петер Гроте, ръководител на 

изследователските дейности в Западно норвежкия изследователски институт. Там 

участниците се запознаха с техническите решения, които предпазват извънградските 

територии от свлачища и наводнения. 

В гр. Сьонгдал,  Карло Аал, Директор на Норвежкия изследователски център по 

проблемите на устойчивата адаптация към изменението на климата запозна екипите с опита 

на Норвегия за адаптация към климатичните промени. Основен фокус в Норвегия е 

използването на възобновяеми енергийни източници и за това се дават най-много пари, 

намаляването на емисиите от вредни газове, и около 2% от бюджета се изразходва за 

адаптация към изменението на климата. Управлението на риска се извършва от 

правителството и международни спогодби. Важно е избягването на конфликти на 

национално и местно ниво.  

В гр. Берген беше представена презентация от Стина Елевсет Оселанд - директор по 

проблемите на климата в Община Берген. До 2030 год. Берген трябва стане град без 

използването на изкопаеми горива, с изключение на кораби и самолети. Ролята на 

общината е важна в намаляването на използването на изкопаеми горива. Замяната трябва да 

бъде с електричество от ВЕЦ.  Норвегия не купува емисии.  

Хогне Хйелле, ръководител отдел „Планиране и адаптация към изменението на 

климата“ - орган по водите на Берген представи разработения генерален план за справяне с 

отточните води. Той съдържа визия, цели, стойност, синьозелени решения,  отваряне на 

отточната вода. Използват се 3D дигитални модели за моделиране потоците и водосборите 

достъпни от уеб страницата на общината. Отваряне на водните трасета означава преход от 

тръби в отворени синьозелени решения. Използват се отделни системи за отвеждане на 

отпадните и дъждовни води.  

За град Берген е разработена стратегия за природата. Стратегията отразява новия 

начин на мислене. Природата улавяща въглерода с чиста питейна вода и селско стопанство.  

Интерес предизвика и „дъждовната градина“ в комплекса на стария град на Берген, 

обект на ЮНЕСКО. Неголямата площ е оформена със съответните дренажни системи и е 

засадена с подходящи растения, за да поема голяма част от повърхностния поток от вода, 

който се причинява при проливни дъждове. Целта на градинското съоръжение е да 



 

 

предпази от наводнение дървените къщи, които са разположение в по-ниската час на хълма 

и са под заплаха от наводняване от обилните валежи, които напоследък зачестяват в 

резултат на климатичните промени. В градините са засадени билки и многогодишни 

растения. 

В Берген участниците в учебните пътувания посетиха обекти на „отваряне“ на 

„покритите“ преди години реки и оформянето на теченията като паркови пространства с 

използването на подходящи средства и растителни видове за постигане на баланс между 

хората и природата. 

  Интересен обект беше „зелен“ покрив Бара Айндом в процес на изграждане в 

Кронщадпаркен, който освен че служи за поемане на водата при валежи е естествен 

климатик за сградите и се използва и като зеленчукова градина за местните ресторанти. 

Идеята на зеления покрив е да се засадят различни растения, да бъде място за отмора на 

работещите в офис сградата. Особена характеристика е неговият неравен релеф и 

специална олекотена почва съобразена с отглежданите култури. 

Учебното пътуване  оказа съществено значение, както за надграждане на познанията 

на експертите в областта, така и като полезен ориентир при идентифициране на 

приоритетни инвестиционни мерки, насочени към смекчаване и адаптация към изменения 

на климата в градска среда. 

С двете последвали работни срещи се постигна съществен напредък по 

аналитичният доклад на базата на предвидените в методологията стъпки, както и на базата 

на наученото и споделения опит по време на учебните пътувания в Норвегия. Акцентите в 

работата по доклада бяха анализът на наличната информация с цел аргументиране на 

избраните заплахи за Община Сливен и съответно набелязаните инвестиционни мерки. По 

време на срещите беше предоставяна консултативна помощ от екипа от българска страна и 

от консултантите от Норвегия.   

Работата в експертните екипи протичаше изключително динамично и целенасочено. 

Редуваше се работа в екипите по общини с обсъждания в голямата група. Беше направен 

анализ на заплахите, към които се насочва всеки общински екип, прилагайки критериите за 

избор. Впоследствие беше избрано конкретното място, към което е насочена 

инвестиционната мярка. 

2. Обобщение и изводи от находките на прегледа и анализа  

2.1. Как са подбрани документите 

В процеса на работа експертният екип на Община Сливен разгледа 15 броя 

общински стратегически планови документи и след селекция състави списък с най-

подходящите – 5 от тях и един проект. Всички идентифицирани документи имат свързаност 

към адаптация и смекчаване към климатичните промени.  

2.2. Колко документа са идентифицирани първоначално и колко са анализирани и кои 

са те; 

 Стратегически планови документи на Община Сливен, в които има раздели за 

околна среда, в процес на изпълнение или изпълнени през последните три години – до 

2020г. 



 

 

1. Общински план за развитие на Община Сливен 2014 – 2020 г.  

2. Актуализация на Общинския план за развитие на Община Сливен за периода 2014-2020 

г. 

3. Програма за опазване на околната среда 2016 – 2020 и Програма за опазване на околната 

среда 2021 – 2028 г. в процес на разработка. 

4. План за интегрирано развитие на Община Сливен 2021 – 2027 , приет с РЕШЕНИЕ № 

574/ 22.04.2021 г. на Общински съвет – Сливен   

 Годишни планови документи за 2020 и 2021 година, в които има раздели за 

околна среда. 

 Секторни планове и програми на общината, които имат отношение към темата 

за климатичните промени, например за сектори енергетика и енергийна ефективност, 

транспорти, управление на отпадъците, земеделие, управление на водни ресурси или 

др.:   

1. Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Сливен 2020-2023 г.  

2. Програма за управление на отпадъците на територията на община Сливен 2021-2028г.  

3. Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане 

на установените норми за вредни вещества  

4. Проект „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на 

атмосферния въздух в община Сливен“ /текущ проект/  

 Проекти в изпълнение или изпълнени през последните три години, чийто 

дейности и резултати имат отношение и връзка с климатичните промени: 

Интегриран проект за градския транспорт, гр. Сливен; 

Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух в 

община Сливен; 

Подобряване на градската среда на Сливен; 

Укрепване на свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, 

/бивше селище Качулка/, Община Сливен; 

Подобряване на градската среда на Сливен – етап II; 

Техническа помощ за изграждане на система за регионално управление на отпадъците с 

Община Ямбол, Община Нова Загора, Община Стралджа и Община Тунджа; 

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа 

фаза; 

Актуализиран списък с документи допълнен през м. октомври 2021год.: 

• Програма за опазване на околната среда на община Сливен 2021 г. – 2028 г.  

• Програма за управление на отпадъците на територията на община Сливен за периода 

2021-2028 г.   

Информацията за всички горепосочени документи е налична на официалната 

интернет страница на Община Сливен. Разгледани са документите, чието разработване е 

законово обвързано и задължително. Предизвикателство пред екипа беше броят на 

прегледаните стратегически планови  документи. Работата беше разпределена между 

членовете и приключена в срок.  

С оглед свързаността с темата за климатичните промени допълнително бе взета под 

внимание и „Програма за намаляване на риска от бедствия“ на Община Сливен 2019-2030, 

приета с Решение 1637/25.06.2019г/, като същата не бе включена в документите за анализ.  



 

 

2.3. Селектирани ключови стратегически документи за бъдещата мярка и ключови за 

актуализация и промяна: 

1. План за интегрирано развитие на Община Сливен 2021-2027 г.; 

2. Програма за опазване на околната среда 2021-2028 г.; 

3. Програма за управление на отпадъците 2021-2028 г.; 

4. Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане 

на установените норми за вредни вещества; 

5. Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите 2021-2028 г.; 

6. Проект „Подобряване на градската среда на Сливен – етап II“. (приключил 2019 г.). 

 

2.4. Обобщение и изводи, актуалност, планирани действия за адаптация към 

климатични промени, технологии и изпълнение на прилагани мерки, резултати,  

техническа информация в документите. 

2.4.1. Обобщение и изводи на План за интегрирано развитие на общината /ПИРО – 

Сливен/ 

Планът за интегрирано развитие на Община Сливен за периода 2021-2027 година е 

актуален документ. Приет е с Решение № 574 на Общински съвет - Сливен от 22.04.2021г. и 

е валиден до края на 2027 г. Планът е разработен при активно консултиране с широк кръг 

заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните 

партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи 

отношение към развитието на общината, чрез провеждане на представяния, фокус групи и 

набор от обсъждания. Проведени са няколко сесии на дистанционно публично онлайн 

обсъждане. Направени са презентации, насочени към различни фокус групи: образование, 

здравеопазване, социални услуги, бизнес. 

В стратегическия документ относно политиката за постигане на устойчиво 

интегриране на община Сливен е заложено интегрирането на различни сектори на действие 

съобразено с конкретното място разработване на политика и при разглеждането му не е 

установена липса на информация в конкретни аспекти. Ползваните данни, карти и друга 

техническа информация са актуални към периода на изготвяне. 

При определянето на мерките са взети под внимание разработената „Национална 

стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие”, Планът за 

управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 

2016 - 2021 г. на БДИР, (Планът за 2022-2028 г. е в процес на разработване), програмата за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община 

Сливен 2020-2023 г., други национални стратегически и програмни документи за периода 

2021-2027, реализирането на Зелената сделка и др.  

Мерките и дейностите, които ще се реализират в общината, са два основни вида:  

- Мерки за ограничаване изменението на климата (предприемането на мерки за намаляване 

на емисиите на парникови газове във всички сектори);   

- Мерки за адаптация към изменението на климата (предприемането на мерки, следствие на 

климатичните промени, свързани с наводненията, свлачищата, ерозията и др.).  

Идентифицираните мерки са както инфраструктурни проектни идеи, така и меки 

мерки за повишаване на информираността и готовността на реагиране в критични 

ситуации. Първият тип мерки са свързани с въздействие върху факторите, които водят до 



 

 

намаляване на генерирането на емисии на парникови газове. Това са мерки, комплексни по 

своя характер, които са обект, както на националната, така и на общинската политика.  

Идентифицираните основни типове инвестиции за периода 2021-2027 година са 

съобразени с изводите от извършения анализ, както и с дефинираните основни инвестиции 

в ИТСР на ЮИР и са в следните области:  

• Ниско въглеродна икономика, зелени инвестиции, кръгова икономика  

• Иновации и модерни технологии, развитие на индустриални зони  

• Мобилност и свързаност 

• Устойчиво използване на местните ресурси  

• Инвестиции в човешки ресурси  

• Интегрирано развитие на общинската територия  

• Между общинско сътрудничество 

Предлагани технологии и иновативни за територията действия са: 

• Ограничаване на климатичните промени - спестяването на енергия е възможно най-

бързият и разходоефективен път за постигане на националните стратегически цели за 

борба с климатичните промени, гарантиране на енергийната сигурност и постигане на 

устойчиво икономическо и социално развитие; 

• Конкурентоспособност, заетост и възстановяване на икономиката - спестяването на 

енергия ще направи българската индустрия по-конкурентна и българските граждани 

по-благосъстоятелни; 

• Борба с енергийната бедност - част от българските граждани имат затруднения с 

разходите си за потребена енергия, които представляват значителен дял от приходите 

им. Подпомагането на тези граждани да намалят енергийната си консумация по 

разходоефективен начин е най-подходящият начин за решаване на този проблем. 

Към текущият период липсват данни за ефекта от изпълнението. Измерването му би 

могло да се осъществи след прилагане на: Матрица на индикаторите за наблюдение и 

оценка на ПИРО на Община Сливен за периода 2021-2027г. и отчитане изпълнение на 

плана. След този период могат да бъдат направени изводи относно наличния капацитет за 

изпълнение на конкретни дейности, евентуални бъдещи експертизи и необходимост от 

актуализация и промяна. 

2.4.2. Обобщение и изводи на Програма за опазване на околната среда на Община 

Сливен 2021-2028г. 

Документът е актуален и е с период на действие 2021 – 2028г. , съгласно чл. 79, ал.1 

и ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

Генерална стратегическа цел е общината да пoстигнe стабилни тeмпoвe на 

икoнoмичeски растeж, пoдoбряванe на качeствoтo на живoт и намаляванe на риска за 

здравeтo на насeлeниeтo чрeз oсигуряванe на благoприятна oкoлна срeда, запазванe на 

биoразнooбразиeтo и устoйчивo управлeниe на oкoлната срeда. 

Налична е информация по всички компоненти на околната среда. Информацията  е 

достоверна и актуална. Използвани са достоверни източници – НСИ, ИАОС, БД, РИОСВ, 

РЗИ, НИМХ-БАН и др. Не се констатира липса в конкретни аспекти. 

Документът има отношение към  смекчаване и адаптация към изменението на 

климата.  



 

 

В плана за действие раздел VII Зелени зони са посочени няколко мерки за адаптация 

към изменение на климата. Най-важните са разработване на Програма за развитие, 

поддържане и опазване на зелената система и поетапна паспортизация на зелените площи. 

Двете мерки имат огромно значение за стратегическото планиране за развитието на 

зелената система на община Сливен, т.ч. за мерки за адаптация към изменение на климата. 

Направен е извод, че Община Сливен няма капацитет за разработване на Програма 

за развитие, поддържане и опазване на зелената система и поетапна паспортизация на 

зелените площи. Изпълнението е възможно чрез възлагане на външни експерти - 

ландшафтни архитекти и геодезисти. 

Поради това, че е стратегически документ обединяващ документи по околна среда 

на Община Сливен, същият препраща изпълнението на мерки към плановете  за действие на 

съответните документи. 

В заключение Програмата за опазване на околната среда на Община Сливен 2021 – 

2028г. е много полезна и приложима към идентифицираните рискове/заплахи на 

територията на община Сливен. 

2.4.3. Обобщение и изводи на Програма за управление на отпадъците на Община 

Сливен 2021-2028г. 

Документът е актуален и е с период на действие 2021 – 2028г. , съгласно чл. 52 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Генерална цел на програмата: Изграждане на ефективна и устойчива система за 

управление на отпадъците в община Сливен, предлагаща достъпни и качествени услуги, в 

съответствие с екологичното законодателство за ограничаване на вредното въздействие на 

отпадъци върху околната среда и човешкото здраве. Има 3 стратегически цели и 3 

оперативни цели. За да се изпълнят оперативните цели и да се достигнат стратегическите 

цели на програмата, е заложено да се изпълни определен набор от мерки/дейности, които са 

обособени в 7 подпрограми. Достигането на всяка стратегическа цел може да се осъществи, 

чрез изпълнението на една или няколко подпрограми. 

Информацията е достоверна и актуална. За набирането и са използвани достоверни 

източници – НСИ, ИАОС, РИОСВ, РЗИ и др. 

Документът има отношение към смекчаване и адаптация към изменението на 

климата.  

Съществува нисък потенциал за влияние върху прилагане на бъдеща иновативна 

инвестиция. 

От анализа на Програма за управление на отпадъците на Община Сливен 2021-2028г. 

се стигна до извода, че документът няма потенциал за ползване и не е приложим към 

идентифицираните рискове/заплахи на територията на град Сливен. 

 

2.4.4. Обобщение и изводи на Актуализация на програмата за намаляване на нивата 

на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни 

вещества  

Актуализацията на програмата е изготвена съгласно Заповед №РД-969/21.12.2013г. 

на министъра на околната среда и водите за определяне на районите за оценка и управление 

на КАВ и на зоните, в които са превишени нормите с допустимите отклонения, Община 

Сливен е включена в РОУКАВ “Югоизточен” и е посочена като зона/териториална единица 



 

 

с превишаване нормите за показател: фини прахови частици (ФПЧ10). Документът е 

съгласуван с РИОСВ, заинтересовани физически и юридически лица, екологични 

организации и Община Сливен отдел „Екология“. Поради изтеклия срок на действие 2014 – 

2020 година документът не е актуален, но представлява интерес за експертния екип 

доколкото има връзка със дефинираните заплахи и иновативна мярка в настоящия доклад. 

Данните, картите, отчетите  и техническата информация са актуални към момента на 

действие на програмата и частично са послужили в процеса на анализа. 

Всяка календарна година се изготвя отчет на Програма за намаляване на 

замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния 

въздух на Община Сливен 2014- 2020г. В отчета се залагат необходими средства и 

източници на средства. Информацията за идентифицираните пропуски се съдържа в 

годишния отчет за 2020 год., приет с Решение 550 от 25.03.2021г. на Общински съвет 

Сливен. 

В документа не е установена липса на информация. Описани са мерки и проекти за 

подобряване на КАВ по отношение ФПЧ10, които са били прилагани и такива които следва 

да се приложат. Приложена е справка за продажбите на твърди и течни горива на 

територията на Община Сливен. Изпълнено е дисперсионно моделиране и оценка на 

прогнозните нива на замърсяване, след прилагане на мерките. Резултатите са обобщени. 

От информацията от последния отчет по програмата за 2020 год. става ясно, че най-

много инвестиции са прилагани в енергийната ефективност, в газоразпределителната 

мрежа, обновяване на превозните средства за градски транспорт, миене и почистване на 

пътните платна и дейностите свързани с озеленяването и поддържането на зелените площи. 

Идентифицираната основна заплаха за Община Сливен – ефект на градския 

топлинен остров е съпътствана от повишеното потребление на енергия през лятото. 

Прекият резултат е увеличаване замърсяването на въздуха и емисиите на парникови газове. 

В контекста на бъдещата инвестиционна мярка е определено, че дърветата са задължителна 

характеристика в смекчаването на ефекта на градския топлинен остров, тъй като намаляват 

температурите на въздуха и повърхностите. Зелените решения са отлични изолатори през 

горещите месеци, а растенията охлаждат околната среда. В допълнение се получава добро 

качеството на въздуха, тъй като растенията абсорбират въглероден диоксид и произвеждат 

кислород.  

2.4.5. Обобщение и изводи на Програмата за опазване, устойчиво ползване и 

възстановяване на почвите на община Сливен 2021 – 2028 г. 

Документът е актуален и е с период на действие 2021 – 2028г. 

Генерална стратегическа цел на общината, свързана с опазването, устойчивото 

ползване и възстановяване на функциите на почвите е: 

Устойчиво ползване на почвите, осигуряващо съхраняване функциите на почвата, 

висока продуктивност, поддържане на екосистемната цялост, а където е необходимо, 

предотвратяване на вредното въздействие върху почвите. 

За да се постигне генералната стратегическа цел са поставени 4 Основни приоритета. 

От тях 2 са насочени към адаптация на климата. 

Приоритет 2. Предотвратяване възникването на деградационни процеси, възстановяване и 

съхраняване функциите на почвите. 

Приоритет 4. Ангажиране на  обществеността в процесите по управление, устойчиво 

ползване и опазване на почвите. 



 

 

Всеки приоритет има по едно или повече направления, за постигането на които има 

определени мерки/действия. 

Информацията е достоверна и актуална, тъй като е използвана от достоверни 

източници – НСИ, РИОСВ, РЗИ, НИМХ-БАН, Институт „Н. Пушкаров“, РГС, НПС. 

Документът има отношение по-скоро към адаптация към изменението на климата.  

От анализа на Програмата за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на 

почвите на община Сливен 2021 – 2028 г. стигна до извода, че документът няма  потенциал 

за ползване и не е приложим към идентифицираните рискове/заплахи на територията на 

град Сливен. 

2.4.6. Обобщение и изводи на реализиран проект: „Подобряване на градската среда 

на Сливен“.  

В рамките на проекта са предприети са действия за подобряване на градската околна 

среда в следните обекти на интервенция:  

• Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска; 

• Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко 

ползване и междублокови пространства в кв. Република. 

В Обект:“Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска“ са 

благоустроени съществуващи озеленени площи по двата бряга на река Асеновска. 

Направена е реконструкция и изграждане на нова алейна мрежа и алеи за велосипеди. 

Изградени са детски площадки, площадка за детски велосипеди, мултифункционално 

спорно игрище и фитнес на открито. В близост до игрището се ситуира малък паркинг за 6 

автомобила и тоалетна. Около алеите, площадките за игра и площадките за отдих има 

алейно и градинско осветление, както и засаждане на средно и едроразмерна растителност. 

Интервенциите на обект:“Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на 

обществени озеленени площи за широко ползване и междублокови пространства в кв. 

„Република“ са обособени в три района. Във всеки район са подновени скамейките и 

кошчетата и са монтирани достатъчно на брой осветителни тела. Засадени са дървета, 

храсти и цветни лехи. В два от районите са изградени паркинги и монтирани охранителни 

камери. 

В хода на анализа са разгледани част от проектните документи. Информацията е 

актуална предвид периода на действие през следващите три години. Използваните данни и 

техническа информация са актуални. С осъществяването на  дейностите е изградена 

инфраструктура, която намалява въздействието на градския топлинния остров, като: 

благоустрояване на съществуващи озеленени площи, алеи за велосипеди, кътове за отдих и 

площадки за игра на открито. Чрез изпълнението на предвидените дейности са изградени 

атрактивни зелени пространства, места за отдих, детски и  

спортни площадки, които  частично принадлежат към идентифицираната бъдеща 

инвестиционна мярка.  

Строително-монтажните работи в двата обекта са приключили в срок. Обектите са 

въведени в експлоатация, което дава основания да се направи извод, че е наличен капацитет 

за изпълнение на сходни дейности. 

След въвеждането в експлоатация са идентифицирани негативни въздействия:  



 

 

Посегателства върху изградената инфраструктура, което наложи изграждане на 

ограда и поставяне на видеонаблюдение. 

Нарушаване на забрани за развеждане на кучета на определени места. 

Замърсяване.  

Опитът от изпълнението на дейностите по проекта има потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата иновативна инвестиция. Такива са дейностите по премахването на 

незаконни гаражи, благоустрояването на зелените площи, обновяването на парковата 

растителност и др. 

Изведените ключови документи кореспондират с темата за адаптация и смекчаване 

изменението на  климата на общинско ниво. Макар, че програмата за намаляване на нивата 

на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни 

вещества не е конкретно насочена към адаптация, а по скоро към смекчаване изменението 

на климата косвено подпомага тези процеси с редица мерки заложени в плана за действие. 

В останалите програми има конкретни мерки за адаптация към изменението на климата. 

Основните заплахи засегнати в разгледаните документи са: високи температури в т.ч. 

градско затопляне, проливни дъждове и наводнения в т.ч. градско наводнение, засушаване, 

свлачища. Не са засегнати рисковете от пожари и вятър.  

Дефинираната инвестиционна мярка напълно съответства на ключовите 

стратегически документи на общината. 

Основен източник на информация задължително трябва да бъде Общия устройствен 

план на Община Сливен, Зелена система за база при прилагане на обекта на интервенция. 

Препоръки за надграждане могат да се направят на база опита при изпълнението на 

други проекти на общината сходни на проект за „Подобряване на градската среда“ на 

Сливен. Информацията би могла да се използва за скъсяване времето на изпълнение и 

недопускане прилагането на решения, определени като незадоволителни или неуспешни. 

Източник на препоръки са предложенията и коментарите получени от 

консултативната среща проведена на 29 юни 2022г. в зала „Май“ на Община Сливен. 

 

3. Избор на заплаха за адаптация  

Определени са три основни риска за градската среда като последица от изменението 

на климата: 

• извънредно високи температури, предизвикващи ефекта на топлинния остров 

• екстремни и или продължителни валежи, предизвикващи наводнения и 

свлачища 

• високи температури, съчетани със засушавания предизвикващи недостиг на 

вода 

В „План за действие“, сектор „Градска среда“ за стратегическа цел „Подобряване на 

политическата и правната рамка за включване на адаптацията към изменението на климата“ 

определя дейност: 1.3.3 Насърчаване на зелено, интелигентно и иновативно планиране, 

проектиране и сертифициране на градове, сгради и технологии; както и иновативни мерки, 

по-специално в общините София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Русе, Стара Загора, 

Сливен. Очакван резултат е: По-добро качество на живот, по-здраво 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. 

В процеса на определяне на основна заплаха екипа на Община Сливен сравни 

определените в НСАКИ три основни риска за градската среда като последица от 

изменението на климата с местните условия и потенциалните рискове в гр.Сливен. 

Следвайки „Методология за анализ на общински стратегически документи, планове и 

проекти и стъпки за идентифициране на пилотни дейности“ бяха приложени следните 

критерии за избор: 

• Най-неблагоприятен ефект и широко негативно въздействие  

• Вероятност и честота на реализация на заплахата 

• Възможности за реализация на иновативни действия 

След извършения анализ бяха идентифицирани две заплахи от климатичните промени за гр. 

Сливен: 

• Повишаване на температурите, затоплянето в градска среда - ефект на 

топлинния остров 

• Дъждовни наводнения в градска среда 

 Оценката на всяка от заплахите се базира на увеличения риск от настъпване на 

дадено събитие, увеличаваща се честота и възможните комплексни последствия. 

3.1.Заплаха -  Затопляне в градска среда - ефект на топлинния остров.  

Повишаването на температурите в резултат от изменението на климата създава риск 

за градовете. Температурите в градовете са значително по-високи от тези на околните 

райони - явление, наречено ефект на градския топлинен остров (ГТО). Естеството на 

изградената градска среда е такова, че тя поглъща топлина поради своите характеристики, 

които се изразяват в голям дял на тъмни, непромокаеми повърхности като асфалт  и сгради, 

лоша въздушна циркулация и по-малко зелени площи и водни повърхности. Освен това, 

промишлеността и човешката дейност генерират топлина. Осреднено, тези фактори правят 

градовете няколко градуса по-топли от околните райони – разлика, която се изостря силно 

по време на пикови температурни периоди и горещи вълни. 

Горещите вълни и събитията с екстремни температури стават все по-чести и по-

интензивни. Екстремните топлинни събития водят до увеличаване на нуждата от енергия за 

охлаждане в закрити помещения, повишаване на въздушното замърсяване и нарушения на 

икономическата активност. Не на последно място, екстремната топлина създава сериозни 

здравословни проблеми и в крайна сметка увеличава смъртността. Във връзка с градското 

затопляне изпъква темата за социалната справедливост, свързана с оставяне на най-

уязвимите групи от граждани дори в още по-уязвимо състояние, имайки предвид топлината. 

Затова съществува спешна необходимост от охлаждане на градовете и гъсто населените 

райони. 

По-високите температури в града засягат хората, околната среда и икономиката. 

Най-засегнати са  рисковите групи от населението, а въздействието е върху всички жители 

на общината, растенията, животните и всички останали компоненти на околната среда. 

Негативният ефект е комплексен върху хора, инфраструктура и  градска среда.  

Специфичните особености на град Сливен, които ни правят уязвими са 

недостатъчните като площ зелени острови на територията на някои от кварталите, 



 

 

наличието на големи паркови площи – не добре стопанисвани, в които няма растителност 

или такива където тя е доста оскъдна. Тази ситуация е съпътствана с увеличаващи се 

периоди с високи температури през летния сезон придружени от засушаване.  

През последните години се забелязва увеличение на дните с високи и екстремно 

високи температури.  Според информация на Министерство на здравеопазването за 

топлинни вълни говорим, ако в два поредни дни температурите са над 30 градуса и 

прогнозата за третия ден е също такава. Летните жеги в града могат да се окажат 

изтощителни за човешкия организъм. Най-застрашени от слънчев удар са възрастните над 

60 години и децата, както хората със сърдечносъдови заболявания и хората със 

затлъстяване. За да се предпазят, хората трябва да стоят на сянка, особено в обедните 

часове, да се пазят от пряка слънчева светлина, да носят шапка в града, да носят памучни и 

леки дрехи, да пият повече течности, да избягват физическото натоварване. По данни на МЗ 

високата температура има по-силно влияние върху смъртността, отколкото студените 

периоди. Също така директно може да увреди здравето или да причини дори смърт при 

хора със сърдечни заболявания.  

По данни на НСИ, към 31 декември 2021 г. населението на община Сливен е 115 241 

души. Също към 31.12 2021год. общата численост на възрастните над 60 г. и децата до 14 г. 

е 52 167 бр., което дава относително голям дял на рисковата група. 

Таблица 1. 

  

Население на община Сливен по възрастов състав до14 и над 60 към 

31.12.2021г. 

Възрастова 

група общо  0-14 г. 15-59г. над 60г. 

Брой  115241 21227 63074 30940 

 

 

Графика 1. 
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Негативното въздействие е: увеличаване броят на постъпващите в болници заради 

топлинен удар и сърдечно-съдови заболявания, което натоварва здравната система, 

нарушение на работния процес - работещите на открито са по-непродуктивни ограничаване 

и спиране на дейности, нарушения в обществения транспорт, нарушение дейността на 

административните структури, нарушение на работата при поддръжката на паркове и 

градини, намалена устойчивост на инфраструктурата, нарушаване на биоразнообразието, 

увеличено енергопотребление и вода, лошо качество на живот поради прегряване на 

жилищата, неблагоприятно въздействие върху културно-историческото наследство. 

Продуктивността намалява и при работещите на закрито, тъй като при висока температура 

се появява сънливост и повишава умората. Поради прекомерното затопляне се харчи повече 

енергия за охлаждане.  

В приложение №1 са филтрирани данните за смъртност от болести на органите на 

кръвообръщението и обобщени в диаграма. Ясно се вижда увеличение на техният дял от 

2005 до 2019 година. 

Графика 2. 
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При проследяване на динамиката на средно месечните температури в гр.Сливен през 

месеците юни, юли, август и септември за последните 10 години обхващащи периода от 

2012г. до 2021г. (приложение 2) се наблюдава постепенно повишаване на температурите до 

2018г., след което през 2019, 2020 и 2021 г. се наблюдава рязко повишение. За 2019, 2020 и 

2021 температурите надвишават базовата граница от 30 °C за повече от три дни (за 

топлинни вълни според Министерство на здравеопазването) като през месец август 2020 г. 

броят им достига до 28 от общо 31 календарни дни. Най висока температура е отчетена на 

29.08.2021 г. - 38,6 °C (Приложение 3). Ползвани са данни от специализиран сайт на 

НИМХ: https://www.stringmeteo.com/ . 

3.2. Заплаха - Дъждовни наводнения в градска среда.  

Отточните дъждовни води са от валежи или води от топене, които не са 

инфилтрирани в земята. Урбанизацията води както до разрастване на градовете, така и до 

по-висока гъстота на населението в тях, което допринася за по-голямото количество на 

отточните води. Управлението на градските зони в градовете е насочено към източване на 

излишната вода чрез подземни дренажи, които в повечето случаи се смесват с 

канализационните системи. По-голямото и по-интензивно оттичане на дъждовна вода 

създава риск от наводнение и ерозия. Бързият отток поражда високи пикове на наводняване 

малко след валежа, което увеличава риска пропускателната способност на отводнителната 

мрежа да не издържи. 

Екипът идентифицира наводнения предизвикани от проливни дъждове в няколко 

проблемни точки на град Сливен: ЖП гара, Колодрума, завод „Светлина“, пред спортна 

зала „Васил Левски“ и др. Наводняват се основни пътни артерии и ключови кръстовища. 

Картината на градско наводнение в Сливен наподобява примерът от гр. Осло от доклада на 

Норвежката асоциация на местните и регионални власти. 

Засегнато от заплахата е населението на Сливен. Негативният ефект е комплексен 

върху хора, инфраструктура и икономика.Фокусът при опасността от наводнения е върху 

дъждовните наводнения на ключови места. Експертният екип е съобразил специфичното 

местонахождение на града при сливането на три реки: Асеновска, Новоселска и Селишка. В 

резултат на доброто управление на риска, почистването на речните корита и осигуряване 

при прилив на високи вълни той се свежда до минимален. В последните години зачестява 
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наводняването на улици в идентифицираните точки, като тенденцията е към задълбочаване 

на проблема и увеличаване на честота му. 

Специфичните особености на град Сливен, които ни правят уязвими са увеличения 

риск пропускателната способност на отводнителната мрежа да не издържи. Изградената 

канализационна система на гр. Сливен е смесена - отпадните битови, дъждовни и 

индустриални води, се отвеждат в общ канал. Поради малките диаметри на 

канализационната мрежа при интензивни валежи се случват наводнения на сутерените на 

прилежащите сгради, породени от невъзможността мрежата да поеме количествата 

оттичащи се дъждовни води. Когато тръбите не са в състояние да отведат излишната 

дъждовна вода, непречистени и разредени отпадъчните води могат да отидат в речни 

корита чрез преливници, което може да навреди на живота в реката и да създава 

екологични проблеми.  

Негативен ефект: нарушение на работния процес, ограничаване и спиране на 

дейности, нарушения в обществения транспорт, нарушение дейността на 

административните структури, намалена устойчивост на инфраструктурата. 

4. Избор на иновативна мярка:  

След прилагане на моделът описан в „Методология за анализ на общински 

стратегически документи, планове и проекти и стъпки за идентифициране на пилотни 

дейности за прилагане на критериите за избори е направен окончателен избор на заплаха за 

адаптиране:  

Затопляне в градска среда - ефект на топлинния остров.  

4.1.Име на иновативната мярка в съответствие с избраната основна заплаха: 

 

  „Трансформиране на пешеходна улица  в зелен коридор между два градски 

парка в жилищен район на града“ 

4.2.Обосновка 

Основната заплаха за територията на град Сливен, към която се насочва усилието за 

адаптация към климатичните промени, е затоплянето в градска среда - ефект на топлинния 

остров.  

Целта на мярката е да се намали негативният ефект на тази заплаха върху хора, 

инфраструктура и градска среда чрез специфични мерки за адаптация. Създаването на синьо-

зелена инфраструктура, чрез засенчване и охлаждане на обществено пространство предвижда 

комплекс от действия, които да направят мястото предпочитан пешеходен маршрут, свързващ 

централна градска част с няколко квартала, преминавайки през два големи парка. 

 Място 

Обектът на интервенция е улица с дължина 280 м., която е естествена връзка между 

два големи парка - „Градска градина“ и парк „Юнак“, представляваща необлагородено 

открито пространство. Местонахождението е на ул. „Никола Фурнаджиев“, кв. „Руски“, гр. 

Сливен. Тя  е част от пешеходен маршрут свързващ  Централна градска част  с няколко  

квартала: „Руски“, „Ново село-юг“,  „Българка“, Сини камъни“ и „Дружба“. 

При избора на място на интервенцията е взето под внимание връзката му с 

увеличаване на температурите в градска среда – ефект на топлинния остров. Мястото има 



 

 

всички характеристики: запечатана площ, открито пространство без растителност, високи 

температури през летния период. 

Място на интервенцията:гр. Сливен, кв. „Руски“, ул. „Никола Фурнаджиев“ 

 

  Сходно място в града е необлагородено пространство на ул. “Радой Ралин“ до 

новоизграденото кръговото кръстовище в централна градска част на Сливен. 

Възможно място за мултипликация ул. „Радой Ралин“, гр. Сливен 



 

 

 

  Сходно място в града е необлагородено пространство на бул. “Цар Симеон“, под 

Централен Пазар и до новоизградена площадка за скейтборд. 

Възможно място за мултипликация бул. „Цар Симеон“, гр. Сливен

 

 



 

 

4.3.Дейности 

Мярката представлява синьозелено решение за благоустрояване и озеленяване. Технология - 

засенчване с растителност и охлаждане на обществено пространство. 

Предвиждат се следните дейности: 

• Отпечатване на почва – премахване на плочки с цел увеличаване зелената площ и попивност 

на почвата; 

• Засенчване чрез засаждане на специализирана  неинвазивна растителност устойчива на 

климатични промени в градска среда – подходящи дървесни видове с просторна корона  и 

увивни растения, разположени върху подходяща инфраструктура (перголи от подходящ 

материал);  

• Затревяване на определените пространства, включително засаждане на декоративни 

растения; 

• Обособяване на кътове за отдих, покрити с увивна и катерлива растителност; 

• Изграждане на поливна система, свързана с бъдещ водопровод от сондаж в парк Юнак (до 

тогава ще се ползва вода от ВиК оператор);  

• Монтиране на електронно табло, отчитащо температурата на въздуха и часово време; 

• Монтиране на чешми за ползване от хора и животни; 

• Изграждане на воден елемент – фонтанка.   

• Подмяна на бетонова настилка,  с  градинска пътека при максимално редуциране и 

намаляване на площта на бетона. Поставяне на нови плочки. 

 Предвижда се за поддържане на засадената растителност  ежегодно да бъдат залагани 

средства в плановете и бюджетите на община Сливен.   

4.5.Очаквани резултати 
Чрез реализирането на инвестиционната мярка ще се постигне намаляване на 

температурите на въздуха и повърхностите през летните месеци на мястото на интервенция. 

Посадените растения ще адсорбират въглеродния двуокис от автомобилния трафик, което е 

предпоставка за намаляване на нивото му. Новосъздадените зелени площи ще повлияят 

върху нивото на праховите частици в района. Новата синьо-зелена инфраструктура ще 

промени облика на улицата и ще създаде по-благоприятна жизнена среда за гражданите, 

живеещи в района и хората ползващи пешеходния маршрут. След прилагане на 

иновативната мярка се очаква охлаждане на мястото и намаляване на ефекта на градския 

топлинен остров в централната част на града. 

Допълнителни  ползи: Ефект за смекчаване на въздействието върху климатичните промени 

(митигация). 

Приносът на едно-единствено голямо улично дърво за градската екосистема е 

неоценимо. 

. Транспирацията и сянката от техните корони намаляват температурите в горещите 

периоди на годината, докато листата, улавящи замърсяването, намаляват 

разпространението на алергични заболявания и астма. 

.  Дървесината на уличните дървета съхранява въглерод, докато техните корени и 

корони поддържат дивата природа и по-бавното оттичане на валежите, намалявайки 

градските наводнения. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Други екологични ползи: Увеличаване на зелените площи и биоразнообразието в градска 

среда; 

Социални ползи – създаване на благоприятна среда за преминаващите през тази територия 

чрез включването й практически в една просторна голяма зелена площ. 

Предвижданите мерки за информиране на обществеността ще допринесат за устойчивостта 

на мерките и разширяване на дейностите в бъдеще. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.6.Иновация за град Сливен  

Иновацията е в комбинацията от дейности, която по същество представлява ново 

синьо-зелено решение - приложени в неголяма територия (в случая осигуряваща 

непрекъснатост на много по-голяма зелена площ), която включва дейности за озеленяване и 

охлаждане с вода и превръщане на открито необлагородено пространство в зелен 

пешеходен коридор между два парка и няколко гъсто населени квартали. Технология на 

изпълнението на мярката - отпечатване на почва и засенчване с неинвазивни видове 

растителност, охлаждане с вода,  монтиране на информационно табло, показващо 

температура и часово време и наличие на достъпна питейна вода за хора и животни. 

4.7. Решението за мярката е повлияно от взаимодействието с норвежките партньори: 

Решението е повлияно от посещението на място в Норвегия: Запознаване със синьо-

зелената инфраструктура в град Берген; посещението на дъждовните градини в Бриген и 

интензивния зелен покрив в Бара Айндом в процес на изграждане. 



 

 

Решението е определено след подробно запознаване с доклада за международен опит 

и най-добри практики за адаптация към изменението на климата, които са подходящи за 

българските градове: пример Гастейс-Авеню в Испания и Търнава в Словакия. 

4.8. PESTEL анализ на мярка: „Трансформиране на пешеходна улица  в зелен коридор 

между два градски парка в жилищен район на града“ 

 

Изготвеният в Приложение 2 PESTEL анализ помага за оценка на влиянието на 

външната среда върху избраната иновативна интервенция в населеното място. Тази оценка 

е необходима за оформяне на окончателното решение на експертния екип, за да може 

адекватно да се съобрази със съществуващите рискове, предизвикателства и да се възползва 

от възникналите възможности. Цел на приложения метод за анализ е, чрез положителното 

или отрицателно влияние на всеки фактор да се направи оценка върху осъществимостта, 

ефективността, ефикасността на идентифицираната иновативна мярка в градската среда на 

Сливен. 

 

4.9. План за мониторинг и индикатори 

 

Име на 

индикатора 

Мярка  Базова 

стойност 

Честота на 

измерване 

Целева 

стойност 

след 5 год. 

Източник на 

информация 

Отпечатана 

/освободена/ 

площ 

кв. м. 1 2 години 1  Община 

Сливен 

Брой засадени 

дървета в добро 

състояние 

брой 20  1 година 20 броя в 

добро 

състояние 

Община 

Сливен, НПО, 

училища 

Измерване на 

средномесечната 

температура на 

въздуха в обекта 

и извън него. 

 

°C *32,9 1 месец 

 (август) 

 

по-ниска 

температура 

на въздуха в 

обекта 

спрямо тази 

извън него 

Община 

Сливен, АИС 

- Сливен 

 

*Измерената средномесечна температура през август 2021 г. 

 

 

 

 

5. Препоръки  

Извод от анализа на документите е съответствие на избраната иновативна мярка с 

Планът за интегрирано развитие на град Сливен по Приоритет 3: Балансирано, устойчиво и 



 

 

интелигентно развитие на градската среда и екологичната инфраструктура. Към текущият 

период липсват данни за ефекта от изпълнението на плана. Измерването би могло да се 

осъществи след прилагане на: Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО 

на Община Сливен за периода 2021-2027г. и отчитане. След този период могат да бъдат 

направени изводи относно наличния капацитет за изпълнение на конкретни дейности, 

евентуални бъдещи експертизи и необходимост от актуализация и промяна в документа. На 

този етап няма достатъчно данни за да бъдат изведени предложения и препоръки за 

подобряване на стратегическия документ. 

Установено съответствие с целите на Програма за опазване на околната среда 2021 - 

2028г., относно опазването и възстановяването на основните компоненти на околната среда, 

в която се определят конкретните мерки и подходи за устойчивото развитие на околната 

среда на базата на съществуващото състояние и очакваното развитие на икономиката и 

инфраструктурата на общината. Поради това, че е стратегически документ обединяващ 

документи по околна среда на Община Сливен, същият препраща изпълнението на мерки 

към плановете за действие на съответните документи. На този етап не могат да бъдат 

изведени предложения и препоръки за подобряване на стратегическия документ. 

 В стратегическият документ е направен извод, че Община Сливен няма капацитет за 

разработване на Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система и 

поетапна паспортизация на зелените площи – това би могло да се отчете за бъдеща 

препоръка, която да се осъществи, чрез възлагане на външни експерти - ландшафтни 

архитекти и геодезисти. 

В рамките на проект „Подобряване на градската среда на Сливен“ са предприети са 

действия за подобряване на градската околна среда. С изпълнението на дейностите е 

изградена инфраструктура, която намалява въздействието на градския топлинния остров, 

като: благоустрояване на съществуващи озеленени площи, алеи за велосипеди, кътове за 

отдих и площадки за игра на открито. Чрез изпълнението на предвидените дейности са 

изградени атрактивни зелени пространства, места за отдих, които частично ни насочват към 

идентифицираната бъдеща инвестиционна мярка.  

Строително-монтажните работи по проекта са приключили в срок. Двата обекта са 

въведени в експлоатация, което дава основания да се направи извод, че е наличен капацитет 

за изпълнение на сходни дейности. 

След въвеждането в експлоатация са идентифицирани негативни въздействия:  

Посегателства върху изградената инфраструктура, което наложи изграждане на 

ограда и поставяне на видеонаблюдение. 

Нарушаване на забрани за развеждане на кучета на определени места. 

Замърсяване.  

Изпълнението на дейностите по този проект има насоченост за адаптация към 

изменението на климата в град Сливен и кореспондира с идентифицираната в настоящия 

доклад основна заплаха. Натрупаният опит и определените негативни въздействия ще бъдат 

полезни при осъществяване на бъдещата инвестиционна мярка.  

Препоръка би могла да се изведе към подобряване на образователните програми в 

средните и висши специализирани училища и университети за включване на информация за 

заплахите от промените в климата, която би могла да се допълни с информацията от 

НСАКП по всички приложими сектори: води, транспорт, градска среда, енергетика и др., 

след осъществяване на задължително проучване сред образователните експерти.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Приложения  



 

 

Приложение 1.  

Тематичен анализ на съдържанието – „визитка“ на План за интегрирано развитие на 

Община Сливен 2021 – 2027;  

Тематичен анализ на съдържанието – „визитка“ на Програма за опазване на околната 

среда на Община Сливен 2021-2028; 

Тематичен анализ на съдържанието – „визитка“ на Програма за управление на 

отпадъците на Община Сливен 2021-2028; 

Тематичен анализ на съдържанието – „визитка“ на АКТУАЛИЗАЦИЯ на 

ПРОГРАМА за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане 

на установените норми за вредни вещества; 

Тематичен анализ на съдържанието – „визитка“ на Програмата за опазване, 

устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Сливен 2021 – 2028; 

Тематичен анализ на съдържанието на документите  – „визитка“ на реализиран 

проект: Подобряване на градската среда на Сливен. 

Приложение 2.  PESTEL анализ на идентифицираната иновативна мярка.  

Приложение 3.  Динамика на средномесечните температури за юни, юли, август и 

септември за периода 2012 – 2021 г. 

Дни с температури над 30°C за месец юни, юли, август и септември за периода 2019-2021 г. 

Приложение 4.  Проектен фиш за инвестиционна мярка. 

  



 

 

Приложение 1 

Тематичен анализ на съдържанието – „визитка“ на План за интегрирано развитие на 

Община Сливен 2021 – 2027  

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 

регионално развитие, околна среда, 

енергетика, туризъм, др.) 

ПИРО представлява стратегически документ 

относно политиката за постигане на устойчиво 

интегриране на община Сливен. Интегрирането 

на различни сектори на действие съобразено с 

конкретното място разработване на политика. 

Главен сектор на действие регионално развитие. 

Име на документа План за интегрирано развитие на Община Сливен 

https://mun.sliven.bg/piro-2021-2027 

Основание за създаване (закон, наредба, 

инициатива,  др.)  

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за регионално 

развитие (ЗРР) 

Кога е създаден (година) 2021г. 

Период на действие (от г. – до г.) От 2021  - 2027г. – 7 години 

Принос/синхрон/съответствие с 

национални  или европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

При разработване на стратегическия документ е 

осигурено съответствие с целите на Кохезионната 

политика на ЕС за периода 2021-2027 и 

допринася към цел на политиката 5 “Европа по-

близо до гражданите” чрез насърчаване на 

устойчивото и интегрирано развитие на 

градските, селските и крайбрежните райони и на 

местните инициативи”. ПИРО на Община Сливен 

е съобразен с нормативните изисквания в 

областта на регионалното развитие, както и с 

релевантни цели и приоритети на развитието на 

България като Стратегия 2030, секторни 

стратегии, Споразумение за партньорство 2021-

2027, Оперативните програми за програмен 

период 2021-2027, Национален план за 

възстановяване и устойчивост, както и със 

специфичните условия, ред и изисквания за 

прилагане на нормативните документи за местно 

самоуправление, териториалното устройство, 

опазването на околната среда, кадастъра и 

имотния регистър на територията на общината. 

Как е изработен (с/без участие  на 

заинтересовани страни, кои, могат ли да 

са от значение за бъдещата 

интервенция) 

Със Заповед № РД15-2305 от 05.08.2020 г. Кметът 

на Община Сливен възложи на Директори на 

Дирекции, началници на отдели и 

ръководителите на структурни звена в общината 

да оказват съдействие и предоставят поисканата 

им информация и данни при изготвяне на 

настоящия стратегически документ. 

https://mun.sliven.bg/piro-2021-2027


 

 

Планът е разработен при активно консултиране с 

широк кръг заинтересовани страни – 

организации, институции, икономическите и 

социалните партньори, както и с физически лица 

и представители на юридически лица, имащи 

отношение към развитието на общината, чрез 

провеждане на представяния, фокус групи и 

набор от обсъждания. Проведени са няколко 

сесии на дистанционно публично онлайн 

обсъждане през платформата  Google Meet. 

Направени са презентации, насочени към 

различни фокус групи: образование, 

здравеопазване, социални услуги, бизнес. Кое ще 

бъде от значение ще бъде определено в хода на 

прилагането на ПИРО. 

Основна цел/и ПИРО на община Сливен за периода 2021-2027 

година, определя средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво развитие на общината и 

връзките и с други общини, в съответствие с 

Регионалния план за развитие на Югоизточен 

район и Общия устройствен план на общината.  

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. 

Съдържа: Анализ на икономическото, социалното 

и екологичното състояние, нуждите и 

потенциалите за развитие на Община Сливен с 

размер 100 страници. 

Програма за реализация на ПИРО на Община 

Сливен за периода 2021-2027 г.включва: 

Описание на предвидените мерки и проектни 

идеи оформено в Приложение 1 в табличен вид 

дефинира: приоритет, мярка, проектна идея с 

кратко описание, територия/зона, индикативен 

бюджет, източник на финансиране, срок за 

изпълнение, административна структура/звено. 

 
 

Теми от съдържанието с особена 

полезност (може да се посочат 

конкретни страниците) 

Състояние на околната среда, влияние на 

глобалните климатични промени, природни 

рискове, рискови територии и зони. Стр. 76 

Мерки за адаптиране към климатичните промени 

и за намаляване на риска от природни бедствия. 

Стр. 184 

 

С коя климатична заплаха има връзка Глобалното затопляне, природните бедствия, 

рисковите територии и зони. Рискът от 

наводнения е в поречията на селата Крушаре и 

Самуилово по поречието на река Тунджа. Област 



 

 

Сливен се числи към трета група: със 

сравнително  малко площи, засегнати от 

свалачищни процеси. 

Към кои интервенции има повече 

отношение (по-скоро адаптация, по-

скоро  смекчаване, и двете) 

Мерките са два основни вида: стр. 184 

Мерки за ограничаване изменението на климата и 

Мерки за адаптация към изменението на климата 

Съдържа ли конкретни мерки, 

свързани с адаптация или намаляване 

на въздействието върху изменението 

на климата (бъдещи или вече изпълнени) 

Съдържа конкретни бъдещи мерки в приложение 

1  към ПИРО. Мерките са разделени по 

приоритетни идеи. 

Идентифицираният риск отговаря на Приоритет 3 

Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие 

на средата, мобилността и екологичната 

инфраструктура, Мярка 3.1.2, Проектна идея 2 - 

Облагородяване на публични пространства за 

широк обществен достъп – паркове, градини, 

площади в рамките на града, разширяване на 

"зелени пояси и зони", Мярка 3.1.1, Проектна 

идея 2 - Рехабилитация на улична мрежа, вкл. 

обвързване със зелени пространства, алеи, 

тротоари и съпътстваща инфраструктура в град 

Сливен в жилищни квартали и вилна зона и 

Мярка 3.1.4, Проектна идея 3 - Облагородяване 

на публични пространства за широк обществен 

достъп - паркове, градини, площади 

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво (общо, за 

конкретна мярка)  или остойностяване 

Да се добавят стойности по 

възможност. 

Към текущият период липсват данни. 

Приложение 2: ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА 

ТАБЛИЦА относно източниците на финансиране 

по приоритети. 

Има ли информация как  е изпълнил 

предназначението си (такава 

информация може да се търси извън 

документа)   

В МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА 

ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. - 

Приложение 3 е обозначен периодът на отчитане 

по мярка и приоритетна идея. Минимален срок за 

някои от тях е една година. В текущия момент 

липсват данни. Посочените в графа конкретни 

мерки свързани с адаптация или намаляване на 

въздействието върху изменението на климата не 

са обвързани с със срок и период на отчитане. 

Съдържа ли аргументи по позициите 

на PESTEL  (състояние на средата)  

Съдържа аргументи по позициите на РЕSTEL в 

икономическата социалната и екологичната 

сфера. 

Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква насока – 

биоразнообразие, устойчиво развитие, 

Не се идентифицират възможни негативни 

въздействия. 



 

 

икономика, социални, др.  

Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, които 

могат да бъдат полезни при 

разработването/прилагането на 

бъдеща инвестиционна мярка   

Не са идентифицирани пропуски. 

Информация за конкретни надеждни 

източници на информация 

Информация от НСИ, НИМХ. 

 

Информация за използвани 

технологии, когато става въпрос за 

конкретни проекти 

Неприложимо 

Актуалност на темата за хората – 

доколко е в дневния ред на местната 

общност  

Актуален 

Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата иновативна 

инвестиция 

На база на изведените проблеми и възможности 

за тяхното адресиране, както и с оглед 

максималното използване на потенциала на 

община Сливен е дефинирана следната визия за 

развитие за периода 2021-2027:  

Община Сливен - Зелена, иновативна и 

модерна община, отличаваща се с подобрено 

качество на живот на своите жители, 

насърчаваща развитието на бизнеса и 

младите хора и използваща потенциала на 

своите природни и културни ресурси и на 

териториалното сътрудничество.  
 

Нещо специфично от съдържанието ПИРО на Община Сливен се разработва за 

период, в който се очакват сериозни промени в 

световен и общоевропейски мащаб, включително 

климатични промени, преход към 

нисковъглеродна икономика, индустриална 

трансформация и демографски 

предизвикателства.  

По-зелен и нисковъглероден регион и община ще 

изисква намеси и политики чрез инвестиране в 

енергиен преход, зелени инвестиции, кръгова 

икономика, приспособяване към изменението на 

климата, превенция и управление на риска. Тези 

инвестиции са особено актуални в Югоизточен 

регион, който ще бъде силно засегнат от 

преструктурирането на енергетиката като 

резултат от изпълнението на Зелената сделка на 

ЕС. Стр.118  

Рехабилитация, развитие и изграждане на 

индустриални зони, привличане на инвеститори, 



 

 

насърчаване на икономическата активност и 

предприемачеството са изведени като приоритет 

на Плана.  

Активно включване, задържане и привличане на 

младежи и хора в активна възраст е ключово с 

оглед осигуряване и развитие на човешкия 

потенциал за посрещане на нуждите на 

потенциални инвеститори.  

Укрепването на градското развитие, подобряване 

на свързаността в общината и качеството на 

средата в населените места за постигане на 

балансирано териториално развитие, подобряване 

качеството на живота на жителите на общината са 

във фокуса на приоритетните публични намеси в 

общината. 

Друго с потенциал за ползване/полезно SWOT анализ стр. 104 

Обща оценка на значението на 

документа за бъдещата работа 

по скала от 1 до 10:  

1 - напълно безполезен;   10 - много 

полезен 

10 много полезен, приложим към 

идентифицираните рискове/заплахи на 

територията на община Сливен  

 

Тематичен анализ на съдържанието – „визитка“ на Програма за опазване на околната 

среда на Община Сливен 2021-2028г. 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 

регионално развитие, околна среда, 

енергетика, туризъм, др.) 

Околна среда 

Име на документа Програма за опазване на околната среда на 

Община Сливен 2021-2028г. 

https://mun.sliven.bg/okolna-sreda-programi 

Основание за създаване (закон, наредба, 

инициатива,  др.)  

чл. 79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) 

Кога е създаден (година) 16.09.2021г. 

Период на действие (от г. – до г.) 2021-2028г. 

Принос/синхрон/съответствие с 

национални  или европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

В синхрон/съответствие с националните   

документи в областта на климатичните изменения 

Закон за опазване на околната среда (ЗООС);  

Закон за опазване на чистотата на атмосферния 

въздух (ЗЧАВ);  

https://mun.sliven.bg/okolna-sreda-programi


 

 

Закон за управление на отпадъците (ЗУО);  

Закон за водите (ЗВ);  

Закон за почвите (ЗП); 

Закон за защитените територии (ЗЗТ);  

Закон за защита от вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси;  

Закон за лечебните растения (ЗЛР);  

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР): 

Закон за ограничаване изменението на климата. 

Как е изработен (с/без участие  на 

заинтересовани страни, кои, могат ли да 

са от значение за бъдещата 

интервенция) 

Разработен със съдействието на експерти  от 

община Сливен, РИОСВ, РЗИ, ДГС, „ВиК-

Сливен“ ООД, ДЗЗД „Грийнпартнърс–БКС“, 

ДЗЗД „Регионално депо Ямбол“. 

Съгласуван от РИОСВ 

Основна цел/и Община Сливен формулира визията си за околна 

среда: 

Oбщина Сливeн с чиста oкoлна срeда, 

здравoслoвeн начин на живoт и сoциалeн 

прoспeритeт чрeз устoйчивo икoнoмичeскo 

развитиe, екологично работещи производства и 

екологосъобразно селско стопанство 

Генерална стратегическа цел  - Общината да 

пoстигнe стабилни тeмпoвe на икoнoмичeски 

растeж, пoдoбряванe на качeствoтo на живoт и 

намаляванe на риска за здравeтo на насeлeниeтo 

чрeз oсигуряванe на благoприятна oкoлна срeда, 

запазванe на биoразнooбразиeтo и устoйчивo 

управлeниe на oкoлната срeда. 

Специфични стратегически цели – 11 

От тях 3 са насочени към адаптация на климата 

Планът за действие към Програмата за опазване 

на околната среда на община Сливен за периода 

2021-2028г. предвижда изпълнението на 

конкретни и целенасочени мерки по отделните 

компоненти на околната среда, с цел постигане на 

съответствие с действащите за норми и 

стандарти. Планът за действие не дублира вече 

приетите и прилагани специфични мерки за 

изпълнение, в т.ч. и мерките насочени към 

изменението на климата предвидени в плановете 

за действие към секторните стратегии и програми 

на община Сливен в областта на опазването на 



 

 

околната среда. 

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. 

Съдържание. 

I. Въведение 

II.Нормативна уредба 

III.Анализ на средата 

1.Природо-географска и 

териториалноадминистративна характеристика 

2.Социално-икономически фактори 

3.Анализ на компонентите на околната среда и 

факторите, които им въздействат 

3.1. Атмосферен въздух 

3.2. Води 

3.3. Почви и нарушени терени 

3.4. Биологично разнообразие и защитени 

територии 

3.5. Зелени площи 

3.6. Безстопанствени животни и домашни 

любимци 

3.7. Отпадъци 

3.8. Шум 

3.9. Радиационна обстановка и влияние на 

нейонизирани лъчения 

3.10. Влияние на глобалните климатични 

промени, природни рискове, рискови територии и 

зони 

4. Управленски фактори 

5. Информиране на обществото 

6. Финансово състояние 

IV. SWOT анализ 

V. Визия за околната среда на общината 

VI. Цели на програмата 

VII. План за действие 

VII. Организация и изпълнение на програмата 

(мониторинг) 

IX. Заключение 

Програмата е приета в края на 2021 г. отчет се 

изготвя до 30 март на следващата календарна 



 

 

година. 

Теми от съдържанието с особена 

полезност (може да се посочат 

конкретни страниците) 

1.4. Климат – стр. 21 

3.5. Зелени площи – стр. 116-119 

3.10. Влияние на глобалните климатични 

промени, природни рискове, рискови територии и 

зони – стр. 161-162 

С коя климатична заплаха има връзка Топлина, наводнения  Раздел „Климат“ - стр. 21-

25.  Раздел „Влияние на глобалните климатични 

промени, природни рискове, рискови територии и 

зони“ - Стр. 161 - 162 

Към кои интервенции има повече 

отношение (по-скоро адаптация, по-

скоро  смекчаване, и двете) 

Мерки за смекчаване и адаптация към 

изменението на климата 

Съдържа ли конкретни мерки, 

свързани с адаптация или намаляване 

на въздействието върху изменението 

на климата (бъдещи или вече изпълнени) 

Мерки за адаптация към изменението на климата 

- стр. 163 

План за действие - VII. Зелени зони – стр.204 – 

206 

План за действие - XII. Смекчаване и адаптация 

към изменение на климата – стр.213 

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво (общо, за 

конкретна мярка)  или остойностяване 

Да се добавят стойности по 

възможност. 

Бюджет за: 

Изграждане на инсталация за компостиране на 

зелени отпадъци – 2 000 000 лв. 

Изграждане на клетка№2 на Регионално депо за 

неопасни отпадъци Ямбол /участие на община 

Сливен/ – 2 000 000 лв. 

Реконструкция на утайковото стопанство на 

ПСОВ Сливен – 12 000 000 лв. 

Има ли информация как  е изпълнил 

предназначението си (такава 

информация може да се търси извън 

документа)   

Не съдържа информация. 

Съдържа ли аргументи по позициите 

на PESTEL  (състояние на средата)  

Социално-икономически и екологични 

аргументи.-стр. 27 и стр. 39 

Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква насока – 

биоразнообразие, устойчиво развитие, 

икономика, социални, др.  

/Градска среда/ 

Негативно въздействие върху разработването на 

проекти и работата върху мероприятия по 

опазване на околната среда, оказва 

невъзможността приходите в бюджета по 

съответното перо да покрият разходите за 

екология. Въпреки приетия размер на такси, 

глоби и санкции, средствата, постъпили от тях са 

недостатъчни. 



 

 

Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, които 

могат да бъдат полезни при 

разработването/прилагането на 

бъдеща инвестиционна мярка   

Зелени площи - стр.119 

Информация за конкретни надеждни 

източници на информация 

НСИ, ИАОС, РИОСВ, РЗИ, НИМХ-БАН 

Информация за използвани 

технологии, когато става въпрос за 

конкретни проекти 

нерелеватно 

Актуалност на темата за хората – 

доколко е в дневния ред на местната 

общност  

Актуална: Опазването на околната среда е от 

съществено значение за човешкото здраве, 

благосъстояние и икономическо развитие на 

общината. Визията на програмата е: 

Oбщина Сливeн с чиста oкoлна срeда, 

здравoслoвeн начин на живoт и сoциалeн 

прoспeритeт чрeз устoйчивo икoнoмичeскo 

развитиe, екологично работещи производства и 

екологосъобразно селско стопанство 

 

Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата иновативна 

инвестиция 

На базата на стратегическата цел на програмата за 

опазване на околната среда и мерките по 

приоритети, които са класифицирани и насочени 

към устойчивост  разписани в плана за действие 

към програмата. 

Нещо специфично от съдържанието Влияние на глобалните климатични промени, 

природни рискове, рискови територии и зони – 

стр. 161 

Мерки за борба срещу изменението на климата 

стр. 163 

Друго с потенциал за ползване/полезно Анализ на средата раздел III, стр. 18 

Обща оценка на значението на 

документа за бъдещата работа 

по скала от 1 до 10:  

1 - напълно безполезен;   10 - много 

полезен 

10 много полезен приложим към 

идентифицираните рискове/заплахи на 

територията на община Сливен 

 

Тематичен анализ на съдържанието – „визитка“ на Програма за управление на 

отпадъците на Община Сливен 2021-2028г. 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например Околна среда 



 

 

регионално развитие, околна среда, 

енергетика, туризъм, др.) 

Име на документа Програма за управление на отпадъците на 

Община Сливен 2021-2028г. 

https://mun.sliven.bg/okolna-sreda-programi 

 

Основание за създаване (закон, наредба, 

инициатива,  др.)  

чл. 52 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) 

Кога е създаден (година) 16.09.2021г. 

Период на действие (от г. – до г.) 2021-2028г. 

Принос/синхрон/съответствие с 

национални  или европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

В синхрон/съответствие с европейските и 

националните   документи в областта на 

климатичните изменения: стр.94 

Нова стратегическа програма на ЕС за периода 

2019—2024 г. 

Национална стратегия за адаптация към 

изменението на климата и План за действие 2030 

г. 

Национална програма за контрол на 

замърсяването на въздуха, България 2020-2030 г. 

Национална програма за подобряване качеството 

на атмосферния въздух (2018-2024 г.). 

Национален план за управление на отпадъците 

2021-2028 г. 

Стратегията и плана за действие за преход към 

кръговата икономика на Република България за 

периода 2021 -2028 г. 

Национална програма за предотвратяване на 

образуването на отпадъци (НППОО) 

Стратегия на ЕО относно бъдещото управление 

на битовите отпадъци 

Пътната карта за ефективно използване на 

ресурсите в Европа 

Зелена книга за Европейска стратегия за 

пластмасовите отпадъци в околната 

среда 

Интегриран план в областта на енергетиката и 

климата в Република България 2021-2030 г. 

Интегрирана териториална стратегия за развитие 

на Северозападен район 2021-2027 г. 

https://mun.sliven.bg/okolna-sreda-programi


 

 

Как е изработен (с/без участие  на 

заинтересовани страни, кои, могат ли да 

са от значение за бъдещата 

интервенция) 

Разработен със съдействието на експерти  от 

Община Сливен, „ВиК-Сливен“ ООД, ДЗЗД 

„Грийнпартнърс –БКС“, ДЗЗД „Регионално депо 

Ямбол“, РИОСВ 

Съгласувано с РИОСВ 

Основна цел/и Генерална цел на програмата: Изграждане на 

ефективна и устойчива система за управление на 

отпадъците в община Сливен, предлагаща 

достъпни и качествени услуги, в съответствие с 

екологичното законодателство за ограничаване на 

вредното въздействие на отпадъци върху 

околната среда и човешкото здраве. 

Има 3 стратегически цели и 3 оперативни цели – 

стр. 47 - 48 

За да се изпълнят оперативните цели и да се 

достигнат стратегическите цели на програмата, е 

заложено да се изпълни определен набор от 

мерки/дейности, които са обособени в 7 

подпрограми. Достигането на всяка стратегическа 

цел може да се осъществи, чрез изпълнението на 

една или няколко подпрограми. 

 

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. 

Съдържание. 

1. Въведение 

2.Обща характеристика на общината 

2.1.Природо-географска и 

териториалноадминистративна характеристика 

2.2.Социално-икономически фактори 

3.Основни изводи и препоръки от анализа на 

състоянието и управлението на отпадъците 

3.1. Нормативни и програмни документи 

3.2. Количество и състав на отпадъците 

3.3 Инфраструктура за управление на отпадъците 

3.4. Закриване и рекултивация на депа и 

нерегламентирани сметища 

3.5. Съществуващи схеми за събиране, 

транспортиране и третиране на отпадъците 

3.6. Финансиране управлението на отпадъците 

3.7. Административен капацитет  

3.8.. Информиране на обществеността 



 

 

3.9. прогнози.  

4. SWOT анализ 

5. Цели на програмата и подпрограми за тяхното 

постигане 

5.1. Цели 

5.2. План за действие с подпрограми с мерки за 

изпълнение на целите 

6. Координация с други планове и програми 

7. Система за наблюдение, оценка и контрол на 

изпълнение на програмата (мониторинг) 

8. Приложение 1. Анализ на текущото състояние 

при управлението на отпадъците 

9. Приложение 2. Морфологичен анализ на 

битовите отпадъци в общината 

Програмата е приета в края на 2021 г. пора ди 

което предстои отчет до 30 март. 

Теми от съдържанието с особена 

полезност (може да се посочат 

конкретни страниците) 

Анализ на текущото състояние при управление на 

отпадъците в община Сливен стр. 98, стр. 109 

връзка с ПИРО 

С коя климатична заплаха има връзка Топлина, наводнения 

Към кои интервенции има повече 

отношение (по-скоро адаптация, по-

скоро  смекчаване, и двете) 

Мерки за смекчаване и адаптация към 

изменението на климата 

Съдържа ли конкретни мерки, 

свързани с адаптация или намаляване 

на въздействието върху изменението 

на климата (бъдещи или вече изпълнени) 

План за действие  -  

стр.76  

Изграждане на инсталация за компостиране на 

зелени отпадъци  

стр.92  

Проект за закриване и рекултивация на клетка№1 

на Регионално депо за неопасни отпадъци Ямбол 

Изграждане на клетка№2 на Регионално депо за 

неопасни отпадъци Ямбол 

Реконструкция на утайковото стопанство на 

ПСОВ Сливен 

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво (общо, за 

конкретна мярка)  или остойностяване 

Да се добавят стойности по 

възможност. 

Бюджет за:  

Изграждане на инсталация за компостиране на 

зелени отпадъци – 2 000 000 лв. 

Проект за закриване и рекултивация на клетка№1 

на Регионално депо за неопасни отпадъци Ямбол 



 

 

/участие на община Сливен/ – 250 000 лв. 

 

Изграждане на клетка№2 на Регионално депо за 

неопасни отпадъци Ямбол /участие на община 

Сливен/ – 2 000 000 лв. 

Реконструкция на утайковото стопанство на 

ПСОВ Сливен – 12 000 000 лв. 

Има ли информация как  е изпълнил 

предназначението си (такава 

информация може да се търси извън 

документа)   

Не съдържа информация. 

Съдържа ли аргументи по позициите 

на PESTEL  (състояние на средата)  

Социално-икономически и екологични аргументи 

по позициите  стр. 22 

Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква насока – 

биоразнообразие, устойчиво развитие, 

икономика, социални, др.  

Градска среда - Липсват подходящи места за 

оползотворяване на стрoитeлни oтпадъци. 

Община Сливен има сключен договор  за 

събиране, оползотворяване и обезврежадне на 

строителни отпадъци от ремонтната дейност, 

образувани от домакинствата. През 2020 г. се 

предприеха действия за обособяване на площадка 

за третиране на строителни отпадъци. Към 

момента този процес не е приключил. 

Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, които 

могат да бъдат полезни при 

разработването/прилагането на 

бъдеща инвестиционна мярка   

Не съдържа информация. 

Информация за конкретни надеждни 

източници на информация 

НСИ, РИОСВ, РЗИ 

Информация за използвани 

технологии, когато става въпрос за 

конкретни проекти 

Не съдържа информация. 

Актуалност на темата за хората – 

доколко е в дневния ред на местната 

общност  

Опазването на околната среда е от съществено 

значение за човешкото здраве, благосъстояние и 

икономическо развитие на общината. Темата е 

актуална. 

Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата иновативна 

инвестиция 

Нисък потенциал за влияние върху прилагане на 

бъдеща иновативна инвестиция. 

Нещо специфично от съдържанието Анализ на състоянието и управлението на 

отпадъците, цели на подпрограмите и начини за 

постигането им. 

Друго с потенциал за ползване/полезно SWOT анализът на управление на отпадъците, 



 

 

представен по-горе в т.4, стр. 44 

Обща оценка на значението на 

документа за бъдещата работа 

по скала от 1 до 10:  

1 - напълно безполезен;   10 - много 

полезен 

3 - няма  потенциал за ползване и не е приложим 

към идентифицираните рискове/заплахи на 

територията на град Сливен 

 

Тематичен анализ на съдържанието – „визитка“ на АКТУАЛИЗАЦИЯ на 

ПРОГРАМА за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и 

достигане на установените норми за вредни вещества. 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 

регионално развитие, околна среда, 

енергетика, туризъм, др.) 

Околна среда 

Име на документа АКТУАЛИЗАЦИЯ на ПРОГРАМА за намаляване 

на нивата на замърсителите в атмосферния въздух 

и достигане на установените норми за вредни 

вещества.  

https://mun.sliven.bg/uploads/875F6BA84A9BBE5D

E592B7A04390A981 

Основание за създаване (закон, наредба, 

инициатива,  др.)  

В съответствие с чл.27 от ЗЧАВ и чл.30 на 

Наредба №7/03.05.1999г. за оценка и управление 

на КАВ, 

Кога е създаден (година) 2016 г. 

Период на действие (от г. – до г.) 2014 – 2020 година – 4 години. 

Принос/синхрон/съответствие с 

национални  или европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

Съгласно Заповед №РД-969/21.12.2013г. на 

министъра на околната среда и водите за 

определяне на районите за оценка и управление 

на КАВ и на зоните, в които са превишени 

нормите с допустимите отклонения, Община 

Сливен е включена в РОУКАВ “Югоизточен” и е 

посочена като зона/териториална единица с 

превишаване нормите за показател: фини прахови 

частици (ФПЧ10). Актуализацията на програмата 

е изготвена в съответствие с изискванията, 

поставени в чл. 27, ал.1 от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух и Наредба №12/15.07.2010 на 

МОСВ и МЗ. 

Как е изработен (с/без участие  на 

заинтересовани страни, кои, могат ли да 

са от значение за бъдещата 

интервенция) 

Изготвена от „ВАНГ“ ЕООД и АСЕКОБ,  

съгласувано с РИОСВ, заинтересовани физически 

и юридически лица, екологични организации и 

Община Сливен, отдел „Екология“. 

https://mun.sliven.bg/uploads/875F6BA84A9BBE5DE592B7A04390A981
https://mun.sliven.bg/uploads/875F6BA84A9BBE5DE592B7A04390A981


 

 

Основна цел/и Актуализираната общинска програма има за цел 

да се определят адекватни и изпълними към 

настоящата ситуация мерки за подобряване на 

качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на 

територията на Община Сливен и достигане на 

съответствие с нормите за ФПЧ10 във възможно 

най-кратък срок. 

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. 

Описание на района за оценка на КАВ; 

Отговорни органи; 

Характер и оценка на замърсяването; 

Методи, използвани за оценката; 

Произход на замърсяването; 

Анализ на ситуацията; 

Мерки и проекти за подобряване на КАВ, 

прилагани и реализирани преди влизането в сила 

85 на Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за 

серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 

частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон 

в атмосферния въздух; 

Мерки и проекти за подобряване на КАВ по 

отношение ФПЧ10, които следва да се 93 

приложат; 

Индикатори за контрол; 

Дисперсионно моделиране и оценка на 

прогнозните нива на замърсяване, след 

прилагане на 100 мерките; 

Обобщение на резултатите. 
 

Теми от съдържанието с особена 

полезност (може да се посочат 

конкретни страниците) 

Действаща система за мониторинг съдържаща 

данни за компонентите на климата :вятър, 

температура, налягане, слънчево греене, 

влажност. стр. 6 

 

Произход на замърсяването стр. 31 

Анализ на ситуацията стр. 82 

С коя климатична заплаха има връзка Глобалното затопляне, природните бедствия 

засушаване, пожар.  

Към кои интервенции има повече 

отношение (по-скоро адаптация, по-

скоро  смекчаване, и двете) 

Адаптация и смекчаване. 

Съдържа ли конкретни мерки, 

свързани с адаптация или намаляване 

Глава VIII Мерки и проекти за подобряване на 

КАВ по отношение ФПЧ10, които следва да се  



 

 

на въздействието върху изменението 

на климата (бъдещи или вече изпълнени) 

приложат. Към всяка мярка са определени: срок, 

очакван ефект, период, индикатор, необходими 

средства и източник на средства – стр. 93. 

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво (общо, за 

конкретна мярка)  или остойностяване 

Да се добавят стойности по 

възможност. 

За всяка календарна година се изготвя отчет на 

Програма за намаляване на замърсителите и 

достигане на утвърдените норми за съдържанието 

им в атмосферния въздух на Община Сливен 

2014-2020г. Приема се с Решение  на Общински 

съвет Сливен и се докладва в РИОСВ Ст. Загора. 

В отчета са посочени код, опис на мярка, срок, 

очакван ефект, период в който се очаква ефекта, 

индикатори за изпълнение, необходим бюджет и 

източник на средства. 

Има ли информация как  е изпълнил 

предназначението си (такава 

информация може да се търси извън 

документа)   

Информацията се представя чрез отчет на 

Програма за намаляване на замърсителите и 

достигане на утвърдените норми за съдържанието 

им в атмосферния въздух на Община Сливен за 

всяка година. В отчета детайлно по код и мярка 

се описват осъществените дейности за периода на 

отчитане. За 2020г. по мярка: Благоустройство и 

озеленяване на крайпътните и междублокови 

пространства с постоянен срок са отчетени 

дейности, свързани с прилагането на бъдещата 

инвестиционна мярка. 

Съдържа ли аргументи по позициите 

на PESTEL  (състояние на средата)  

Аргументи в социалната и екологичната сфера. 

Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква насока – 

биоразнообразие, устойчиво развитие, 

икономика, социални, др.  

Не се идентифицират възможни негативни 

въздействия. 

Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, които 

могат да бъдат полезни при 

разработването/прилагането на 

бъдеща инвестиционна мярка   

Информацията за идентифицираните пропуски се 

съдържа в годишния отчет и е основа за 

прилагането и разработването на бъдещи 

инвестиционни мерки. Идентифицирани са 

пропуски по непровеждане на кампании, 

запознаване на обществеността с въздействието 

на основните замърсители върху здравето на 

хората и възможностите за лично участие в 

намаляването на вредни емисии, непровеждането 

на информационни кампании с цел насърчаване 

на велосипедното движение и организиране на 

прояви през Европейската седмица на 

мобилността. 

Информация за конкретни надеждни 

източници на информация 

НИМХ, НСИ, Данни от Автоматичната 

измервателна станция (АИС) Сливен, която е 

класифицирана като градски фонов пункт, 



 

 

съгласно Заповед № РД – 1088/20.12.2010 г. на 

Министъра на околната среда и водите. 

 

Информация за използвани 

технологии, когато става въпрос за 

конкретни проекти 

Мерки и проекти заложени в отчет за 2020год по: 

„Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни 

сгради на територията на Община Сливен“, 

„Мерки за адресиране на транспорта като 

източник на замърсяване на атмосферния въздух 

в община Сливен“, „Подобряване на градската 

среда на Сливен- етап 2“. 

Актуалност на темата за хората – 

доколко е в дневния ред на местната 

общност  

Актуална в по-голяма степен през зимния сезон. 

Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата иновативна 

инвестиция 

При прилагане на бъдеща иновативна инвестиция 

се очаква синергичен ефект по отношение 

чистотата на въздуха.  

Нещо специфично от съдържанието Климатични и метеорологични особености на 

района, оказващи влияние върху 

разпространението на атмосферните замърсители 

– стр. 14 

Друго с потенциал за ползване/полезно Възможни мерки за подобряване на КАВ, стр. 82, 

заложени мерки/очакван резултат 

Обща оценка на значението на 

документа за бъдещата работа 

по скала от 1 до 10:  

1 - напълно безполезен;   10 - много 

полезен 

5 полезен 

Проследяването на отчета спомага за избора на 

бъдеща инвестиционна мярка. 

 

Тематичен анализ на съдържанието – „визитка“ на Програмата за опазване, 

устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Сливен 2021 – 2028 г. 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 

регионално развитие, околна среда, 

енергетика, туризъм, др.) 

Околна среда 

Име на документа Програмата за опазване, устойчиво ползване и 

възстановяване на почвите на община Сливен 2021 

– 2028 г. 

https://mun.sliven.bg/okolna-sreda-programi 

Основание за създаване (закон, 

наредба, инициатива,  др.)  

чл. 26, ал.1 от Закона за почвите 

https://mun.sliven.bg/okolna-sreda-programi


 

 

Кога е създаден (година) 16.09.2021г. 

Период на действие (от г. – до г.) 2021-2028г. 

Принос/синхрон/съответствие с 

национални  или европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

В синхрон/съответствие с националните   документи 

в областта на климатичните изменения, стр. 74 

По-важни документи са: 

Конвенцията на ООН по борба с опустиняването 

Принос по протоколът от Киото подчертаващ, че 

почвата е основен резервоар на въглерод, който 

трябва да бъде защитен и да се увеличава, когато е 

възможно, тъй като запазването на органичен 

въглерод в почвите при добрите земеделски 

практики може да допринесе за  

смекчаване на негативните въздействия от 

изменението на климата и поддържане на почвеното 

плодородие. 

Закон за почвите 

Националната програма за развитие: България 2020 

(НПР БГ 2020) 

Национална програма за опазване, устойчиво 

ползване и възстановяване функциите на почвите 

(2021 – 2030 г.) 

Националната програма за действие (НПД) за 

устойчиво управление на земите и борбата с 

опустиняването 2007 - 2013 г. 

Програмата за развитие на управлението на 

почвените ресурси в България 

Национална програма за превенция и ограничаване 

на свлачищата на територията на Република 

България 

 Трети Национален план за действие по изменение 

на климата за периода 2013-2020 г. 

Как е изработен (с/без участие  на 

заинтересовани страни, кои, могат ли 

да са от значение за бъдещата 

интервенция) 

Разработен със съдействието на експерти  от 

община Сливен, РИОСВ и др. 

Основна цел/и Генерална стратегическа цел на общината, свързана 

с опазването, устойчивото ползване и 

възстановяване на функциите на почвите е: 

Устойчиво ползване на почвите, осигуряващо 

съхраняване функциите на почвата, висока 

продуктивност, поддържане на екосистемната 

цялост, а където е необходимо, предотвратяване на 



 

 

вредното въздействие върху почвите. 

За да се постигне генералната стратегическа цел са 

поставени 4 Основни приоритета – стр.101 

От тях 2 са насочени към адаптация на климата 

Приоритет 2. Предотвратяван е възникването на 

деградационни процеси, възстановяване и 

съхраняване функциите на    почвите. 

Приоритет 4. Ангажиране на  обществеността в 

процесите по управление, устойчиво ползване и 

опазване на почвите. 

Всеки приоритет има по едно или повече 

направления, за постигането на които има 

определени мерки/действия. 

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. 

Съдържание. 

I. Въведение 

1. Цел на програмата 

2. обща характеристика на общината 

2.1.Природо-географска и териториално-

административна характеристика 

2.2.Социално-икономически фактори 

II.Анализ и оценка на състоянието на почвите и на 

източниците, които ги увреждат, по сектори на 

икономиката 

1.Разпространение и картирана на почвите в 

България 

2.Характеристика на основните почвени типове на 

територията на общината 

3.Анализ на въздействието на деградационните 

процеси върху почвите и тенденции на проявление 

4.Въздействие на стопанските отрасли върху 

почвите 

5. Основни изводи 

III. Обвързаност на програмата със стратегически 

документи от по-високо йерархично ниво 

IV. SWOT анализ 

V. Цели на програмата 

VI. План за действие 

VII. Система за наблюдение, контрол и отчитане 

изпълнението на програмата  



 

 

Програмата е приета в края на 2021 г. пора ди което 

предстои отчет до 30 март. 

 

Теми от съдържанието с особена 

полезност (може да се посочат 

конкретни страниците) 

Климат – стр. 13 

Засушаване – стр. 66-68 

 

С коя климатична заплаха има 

връзка 

Топлина, наводнения, засушаване, свлачища 

Към кои интервенции има повече 

отношение (по-скоро адаптация, по-

скоро  смекчаване, и двете) 

По-скоро адаптация 

Съдържа ли конкретни мерки, 

свързани с адаптация или 

намаляване на въздействието върху 

изменението на климата (бъдещи или 

вече изпълнени) 

План за действие – стр. 103 

 

Стр. 107  Направление 2.1 – Предотвратяване и 

ограничаване на ерозионни процеси  

стр. 108 Направление 2.2 – Предотвратяване 

възникването на свлачищни процеси 

стр.110 Направление2.3  – Възстановяване и 

рекултивация на нарушени терени 

стр.112  Направление 3.3. Адаптация към 

климатичните промени. 

Мярка 3.3.1: Ограничаване на строителството в  

зелените площи и покритие на градските райони  с 

растителност чрез общите устройствени планове 

(УОП) на населените места. 

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво (общо, 

за конкретна мярка)  или 

остойностяване 

Да се добавят стойности по 

възможност. 

Не съдържа информация. 

Има ли информация как  е изпълнил 

предназначението си (такава 

информация може да се търси извън 

документа)   

Не съдържа информация. 

Съдържа ли аргументи по позициите 

на PESTEL  (състояние на средата)  

Социално-икономически и екологични аргументи 

Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква насока – 

биоразнообразие, устойчиво 

развитие, икономика, социални, др.  

Въздействието от антропогенна дейност 

предизвиква проявата на различни деградационни 

процеси, които силно влошават функциите на 

почвите, водят загуба на биоразнообразие; 



 

 

замърсяване на водните течения, поява на 

еутрофикация, акумулация на наноси в по-долу 

лежащите територии по склоновете.  

Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, които 

могат да бъдат полезни при 

разработването/прилагането на 

бъдеща инвестиционна мярка   

Не съдържа информация. 

Информация за конкретни надеждни 

източници на информация 

НСИ, РИОСВ, РЗИ, НИМХ-БАН, Институт „Н. 

Пушкаров“, РГС, НПС 

Информация за използвани 

технологии, когато става въпрос за 

конкретни проекти 

Не съдържа информация. 

Актуалност на темата за хората – 

доколко е в дневния ред на местната 

общност  

Опазването на околната среда е от съществено 

значение за човешкото здраве, благосъстояние и 

икономическо развитие на общината 

Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата иновативна 

инвестиция 

На базата на стратегическата цел на програмата и 

мерките по приоритети, които са класифицирани и 

насочени към устойчивост  разписани в плана за 

действие към програмата. 

Нещо специфично от съдържанието Неприложимо. 

Друго с потенциал за 

ползване/полезно 

Анализ на въздействието на деградационните 

процеси върху почвите и тенденции на 

проявление  

Стр. 58 Свлачища, засушаване стр. 66 
 

Обща оценка на значението на 

документа за бъдещата работа 

по скала от 1 до 10:  

1 - напълно безполезен;   10 - много 

полезен 

3 - няма  потенциал за ползване и не е приложим 

към идентифицираните рискове/заплахи на 

територията на град Сливен 

 

 

 

 

Тематичен анализ на съдържанието на документите  – „визитка“ на реализиран 

проект: Подобряване на градската среда на Сливен. 

 За изготвяне на оценката са разгледани концептуални  проектни  документи. 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 

регионално развитие, околна среда, 

Регионално развитие, околна среда 



 

 

енергетика, туризъм, др.) 

Име на документа Проект: Подобряване на градската среда на Сливен . 

http://projects.sliven.bg/ 

Основание за създаване (закон, 

наредба, инициатива,  др.)  

ОП Региони в растеж 2014-2020 

Кога е създаден (година) 13.01.2017г. 

Период на действие (от г. – до г.) 13.01.2017г. до 13.01.2019г. – две години 

Принос/синхрон/съответствие с 

национални  или европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

В синхрон/съответствие с националните   документи 

в областта на климатичните изменения. 

Как е изработен (с/без участие  на 

заинтересовани страни, кои, могат ли 

да са от значение за бъдещата 

интервенция) 

С участие на заинтересованите страни. 

Основна цел/и Предприемане на действия за подобряване на 

градската околна среда в следните обекти на 

интервенция:  

• Рехабилитация и благоустрояване на поречията на 

р. Асеновска 

• Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на 

обществени озеленени площи за широко ползване и 

междублокови пространства в кв. Република 

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. 

В съдържанието са посочени цели и интервенции по 

проекта.  

Финансирането е съгласно одобрената БФП. 

Конкретните дейности са: 

Сформиране на екип и изпълнение на комплекс от 

мерки. 

Провеждане на обществени поръчки. 

Благоустрояване на съществуващи озеленени 

площи. 

Разширяване на парковите алеи и полагане на нови 

алейни настилки с бордюри и др. 

Теми от съдържанието с особена 

полезност (може да се посочат 

конкретни страниците) 

Не съдържа информация.  

С коя климатична заплаха има 

връзка 

Екстремни горещини – ефект на топлинния остров, 

градски наводнения. 

Към кои интервенции има повече Адаптация и смекчаване. 

http://projects.sliven.bg/


 

 

отношение (по-скоро адаптация, по-

скоро  смекчаване, и двете) 

Съдържа ли конкретни мерки, 

свързани с адаптация или 

намаляване на въздействието върху 

изменението на климата (бъдещи или 

вече изпълнени) 

Изградена е инфраструктура, която намалява 

въздействието, като: благоустрояване на 

съществуващи озеленени площи, алеи за 

велосипеди, кътове за отдих и площадки за игра на 

открито. Чрез изпълнението на предвидените 

дейности са изградени атрактивни зелени 

пространства, места за отдих, детски и спортни 

площадки 

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво (общо, 

за конкретна мярка)  или 

остойностяване 

Да се добавят стойности по 

възможност. 

Общ бюджет: 2199911.00 лв., осигурен като 

безвъзмездна финансова помощ. 

Има ли информация как  е 

изпълнил предназначението си 

(такава информация може да се 

търси извън документа)   

Напълно изпълнил предназначението си. 

Съдържа ли аргументи по 

позициите на PESTEL  (състояние на 

средата)  

Не съдържа информация. 

Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква насока – 

биоразнообразие, устойчиво 

развитие, икономика, социални, др.  

Посегателства върху изградената инфраструктура, 

което наложи изграждане на ограда и поставяне на 

видеонаблюдение. 

Нарушаване на забрана за развеждане на кучета на 

определени места. 

Замърсяване. 

Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, които 

могат да бъдат полезни при 

разработването/прилагането на 

бъдеща инвестиционна мярка   

Не съдържа информация. 

Информация за конкретни 

надеждни източници на 

информация 

Не съдържа информация. 

Информация за използвани 

технологии, когато става въпрос за 

конкретни проекти 

Не съдържа информация. 

Актуалност на темата за хората – 

доколко е в дневния ред на местната 

общност  

Актуална. В гр. Сливен се проведе широка 

обществена дискусия за наименованието на парк 

„Асеновец“. 



 

 

Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата иновативна 

инвестиция 

Има потенциал за влияние. 

Пример премахване на незаконни гаражи. 

Благоустрояване на зелените площи. 

Обновяване на парковата растителност. 

Нещо специфично от съдържанието Неприложимо. 

Друго с потенциал за 

ползване/полезно 

Неприложимо. 
 

Обща оценка на значението на 

документа за бъдещата работа 

по скала от 1 до 10:  

1 - напълно безполезен;   10 - много 

полезен 

5 

Проследяването идентифицираните негативни 

въздействия и потенциал на влияние спомага за 

избора на бъдеща инвестиционна мярка. 

 

  



 

 

 

 

Приложение 2: PESTEL – анализ за възможна иновативна интервенция 

“Трансформиране на пешеходна улица в зелен коридор между два градски парка в 

жилищен район на града”. 

 

Обстоятелства 

на средата  

Примерни 

фактори 

Описание Очакван 

период на 

действие 

Степен на 

въздействие 

Политически Промени в 

политическото 

ръководство 

след общински 

избори 

Позитивно въздействие. 

Местното ръководство е 

модерно и готово да 

подкрепи идеята. 

1 година Висока 

Икономически Наличен е 

проект, по 

който може да 

се финансира 

тази идея 

Позитивно въздействие 

може да се кандидатства 

с проект. 

1 година Висока 

Социално/култ

урни 

Съществуват 

обществени 

нагласи за 

опазване и 

разширяване на 

зелената 

система на 

града. 

Позитивно въздействие. 

В голямата си част 

гражданите искат повече 

зелени площи в града. 

Дългосрочен Висока 

Технологични Отпечатване на 

почва 

 

 

 

Засенчване с 

подходяща 

неинвазивна 

растителност 

 

Поливна 

система 

 

 

Позитивно въздействие 

Откриване на почва, 

увеличаване 

попивността, площта за 

озеленяване. 

 

Позитивно въздействие:  

Понижаване на 

температурата. 

Охлаждане. 

 

Позитивно въздействие 

Пестеливо използване  

на воден ресурс. 

 

Дългосрочен 

 

 

 

 

Дългосрочен 

 

 

 

1 година 

 

 

Висока 

 

 

 

 

Висока 

 

 

 

Средна 

 

 



 

 

 

Не разполагаме 

с технологични 

решения за 

улавяне на 

дъждовни води 

и тяхното 

повторно 

използване    

 

Негативно въздействие – 

идеята не може да бъде 

осъществена докато не 

се идентифицира 

подходящо технологично 

решение. 

 

 

1 година 

 

 

Ниска 

Екологични Работа през 

зимния период 

 

 

 

Увеличено 

биоразнообраз

ие 

 

 

 

Наблюдава се 

тенденция на 

удължаване на 

периодите без 

дъжд и на 

засушаване 

Негативно въздействие 

Зимният период е 

неблагоприятен за 

дейност по изпълнение 

на проекта. 

 

Позитивно въздействие 

Използване на нови 

неинвазивни видове 

растителност 

приспособими към 

местните условия. 

 

Позитивно въздействие – 

пряко влияние за 

облекчаване на 

проблема. 

Средносрочен 

 

 

 

 

 

Дългосрочен 

 

 

 

 

Дългосрочен 

Средна 

 

 

 

 

 

Висока 

 

 

 

 

Висока 

Законови Съществува 

законодателств

о, което 

подкрепя 

идеята   

Решаващо позитивно 

въздействие 

 

2 години Висока 

Други  

морал, 

демография, 

индустриален,  

добавена 

стойност –

промяна на 

поведението 

Наличие на 

разбиране на 

проблема от 

населението. 

Позитивно въздействие. 

Полагане на 

допълнителни грижи от 

населението. 

 

Дългосрочен Средна 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

Приложение 3 

Динамика на средномесечните температури за юни, юли, август и септември  

за периода 2012 – 2021 г. 
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Дни с температури над 30°C за месец юни, юли, август и септември за периода 2019-2021 г. 
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Год. Мес. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2019 юли 32.2 33.6 36.4 31 29.2 29.5 32.6 29.4 30.5 25.2 24.2 25.6 27.4 23.4 24 25.4 26.7 29.2 30.2 31 31.2 32.2 29.5 

2020 юли 32 32.4 33.6 31.5 31.8 33.2 32 25.9 29 30.2 32 31.5 26.9 26.2 29 30.1 29.6 31.4 32 29.6 31 33.8 33.5 

2021 юли 33.6 32.4 26.1 28.3 30.2 28.7 30 29.4 30.4 29.3 31.7 31.7 33 32 33.1 32.7 33.1 34 33.6 32.6 29.6 26.4 28.1 

  
                       

Год. Мес 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2019 август 30.6 31 30.2 27.2 26.8 29.5 31 32.6 33 33.5 32.2 33 32.8 33.2 30.5 27.2 27.3 28.4 30.6 30.4 32 33.9 32.4 

2020 август 33.2 30.8 30.2 31.3 31 33.4 35 35 32.7 32.5 31.6 32.2 31.6 33 30.8 26.8 29.5 31 30.4 27.1 31.8 36 33.4 

2021 август 36.9 39.3 34.1 34.3 38.2 32.9 29.9 34.1 36.9 36.1 34 34.1 29.1 30 32.4 33.1 33.6 32.1 27.7 30.1 31.8 30.8 30.2 

                          



 

 

     

 

 

 

 

Източник: https://www.stringmeteo.com/  
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Приложение 4 

ПРОЕКТЕН ФИШ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА МЯРКА            

 

Община Сливен 

Лице за контакт – име, 

длъжност, имейл и телефон 

Захарина Гомилева, ст.  експерт, отдел Екология, 

zaharinant@abv.bg, тел: 0886805258  

 

1. Название на инвестиционната мярка 

Трансформиране на пешеходна улица в зелен коридор между два градски парка в 

жилищен район на града  

 

2. Резюме - Общо кратко описание на мярката  

Основната заплаха за територията на град Сливен, към която се насочва усилието за 

адаптация към климатичните промени, е затоплянето в градска среда - ефект на топлинния 

остров.  

Целта на мярката е да се намали негативният ефект на тази заплаха върху хора, 

инфраструктура и  градска среда чрез специфични мерки за адаптация. Създаването на 

синьо-зелена инфраструктура, чрез засенчване и охлаждане на обществено пространство 

предвижда комплекс от действия, които да направят мястото предпочитан пешеходен 

маршрут, свързващ централна градска част с няколко квартала, преминавайки през два 

големи парка. 

 

3. Обект и място 

Обектът на интервенция е улица с дължина 280 м., която е естествена връзка между два 

големи парка - „Градска градина“ и парк „Юнак“, представляваща необлагородено открито 

пространство. Местонахождението е на ул. „Никола Фурнаджиев“, кв. „Руски“, гр. Сливен. 

Тя  е част от пешеходен маршрут свързващ  Централна градска част  с няколко  квартала: 

„Руски“, „Ново село-юг“,  „Българка“, Сини камъни“ и „Дружба“. 

При избора на място на интервенцията е взето под внимание връзката му с увеличаване на 

температурите в градска среда – ефект на топлинния остров. Мястото има всички 

характеристики: запечатана площ, открито пространство без растителност, високи 

температури през летния период. 

Друго подобно място в града е необлагородено пространство на ул. “Радой Ралин“ до 

кръговото кръстовище, на бул. “Цар Симеон“ до площадка за скейтборд. 

 

4. Дейности 

Мярката представлява синьозелено решение за благоустрояване и озеленяване. Технология - 

засенчване с растителност и охлаждане на обществено пространство. 

Предвиждат се следните дейности: 

• Отпечатване на почва – премахване на плочки с цел увеличаване зелената площ и 

попивност на почвата; 

• Засенчване чрез засаждане на специализирана  неинвазивна растителност устойчива 

на климатични промени в градска среда – подходящи дървесни видове с просторна 

корона  и увивни растения, разположени върху подходяща инфраструктура (перголи 

от подходящ материал);  

mailto:zaharinant@abv.bg
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• Затревяване на определените пространства, включително засаждане на декоративни 

растения; 

• Обособяване на кътове за отдих, покрити с увивна и катерлива растителност; 

• Изграждане на поливна система, свързана с бъдещ водопровод от сондаж в парк 

Юнак (до тогава ще се ползва вода от ВиК);  

• Монтиране на електронно табло, отчитащо температурата на въздуха и часово време; 

• Монтиране на чешми за ползване от хора и животни; 

• Изграждане на воден елемент – фонтанка.   

• Подмяна на бетонова настилка,  с  градинска пътека при максимално редуциране и 

намаляване на площта на бетона. Поставяне на нови плочки. 

Предвижда се за поддържане на засадената растителност  ежегодно да бъдат залагани 

средства в плановете и бюджетите на община Сливен.   

 

5. Заплаха, към която се прави адаптация 

Заплахата   към която е насочена мярката, е затоплянето в градска среда - ефект на 

топлинния остров. Пешеходната зона се намира в квартал с ниско строителство, минаваща 

през необлагородена територия, без растителност. При проследяване на динамиката на 

средно месечните температури в гр. Сливен през месеците юни, юли, август и септември за 

последните 10 години, обхващащи периода от 2012г. до 2021г. се наблюдава постепенно 

повишаване на температурите до 2018г., след което през 2019, 2020 и 2021г. се наблюдава 

рязко повишение. За 2019, 2020 и 2021г. температурите надвишават базовата граница от 30 

°C за повече от три дни (топлинни вълни според Министерство на здравеопазването),  като 

през месец август 2020 г. броят им достигат до 28 дни от общо 31 календарни дни. Най- 

висока температура е отчетена на 29.08.2021 г. - 38,6 °C.  

Летните жеги в града могат да се окажат изтощителни за човешкия организъм. Най-

застрашени от слънчев удар са възрастните над 60 години и децата, както хората със 

сърдечносъдови заболявания и хората със затлъстяване.  Към 31.12.2021г. общата им 

численост е 52 167 бр., което дава относително голям дял на рисковата група. 

 

6. Използван опит от Норвегия и/ или от доклада за добри практики: 

Посещението на място в Норвегия: Запознаване със синьо-зелената инфраструктура в град 

Берген: посещението на дъждовните градини в Бриген и интензивния зелен покрив в Бара 

Айндом в процес на изграждане. 

Доклад за международен опит и най-добри практики за адаптация към изменението на 

климата, които са подходящи за българските градове: пример Гастейс-Авеню в Испания и  

Търнава в Словакия. 

 

7. Иновация: 

Иновацията е в комбинацията от дейности, която по същество представлява ново синьо-

зелено решение - приложени в неголяма територия (в случая осигуряваща непрекъснатост на 

много по-голяма зелена площ), която включва дейности за озеленяване и охлаждане с вода и 

превръщане на открито необлагородено пространство в зелен пешеходен коридор между два 

парка и няколко гъсто населени квартали. Технология на изпълнението на мярката- 

отпечатване на почва и засенчване с неинвазивни видове растителност, охлаждане с вода,  

монтиране на информационно табло, показващо температура и часово време и наличие на 

достъпна питейна вода за хора и животни.  
 

8. Индикативен бюджет на проектната идея: 

Изготвяне на идеен проект - чл. 20, ал.4, т. 3 от ЗОП директно възлагане. Сума: 10 000лв. 

Строителен надзор – чл.20,ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗОП - открита процедура, чл. 20, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП – публично състезание, чл. 20, ал. 3 т.3 от ЗОП – събиране на оферти с обява, чл. 20, ал. 

4, т. 3 от ЗОП – директно възлагане в зависимост от момента на възлагане на поръчката; 
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Сума: 6 500 лв. 

Изпълнение на инженеринг - чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП публично състезание; Сума: 377 638, 

33лв. 

Сумите са формирани съгласно договори на Община Сливен за изпълнение на сходни 

дейности. 

 

9. Проектна готовност: 

Няма налична проектна готовност.  На този етап са проведени консултации със заместник-

кмет „УТС“, експертите от дирекция „Общинска инфраструктура“, ландшафтния архитект и 

главния архитект на община Сливен относно приложимостта на проектната идея на 

територията на централна градска част, към обекта на интервенция. 

 

10. Начин на възлагане: 

За изпълнението с инженеринг - процедура по ЗОП (чл. 20, ал. 2, т. 1) - Публично състезание 

 

11. Съответствие с общинските политики – планове, стратегии: 

Съответствие с Плана за интегрирано развитие на град Сливен по Приоритет 3: Балансирано, 

устойчиво и интелигентно развитие на градската среда и екологичната инфраструктура. 

Съответствие с целите на Програма за опазване на околната среда 2021 - 2028г., относно 

опазването и възстановяването на основните компоненти на околната среда, в която се 

определят конкретните мерки и подходи за устойчивото развитие на околната среда на 

базата на съществуващото състояние и очакваното развитие на икономиката и 

инфраструктурата на Общината. 

 

12. Синергичен ефект и връзка с други изпълнени или планирани проекти в 

градския район: 

Няма изпълнени подобни проекти. 

 

13. Резултати от консултативната среща 

Дата и място на срещата: 29.06.2022год. от 15:00 часа зала „Май“ на Община Сливен 

Участници:Камен Костов – Заместник-кмет „Устройство на територията и 

строителство“, инж. Виктор Дойчинов – главен архитект на Община Сливен, Ирена 

Пенчева – ръководител проект и директор на НДЕФ, Камелия Георгиева – ръководител на 

експертния екип по проекта, инж. Николай Бакърджиев – началник отдел „Екология“, 

инж. Захарина Гомилева – ст. експерт отдел „Екология“, Ивайло Цеков – финансист 

НДЕФ, инж. Снежана Кънева – гл. експерт отдел „Сигурност и управление при кризи“,  

инж. Светла Кабадозова – гл. експерт отдел „Общинска инфраструктура“, Красимир 

Колев – счетоводител проект, арх. Маринов – отдел „Териториално устройство и 

архитектура“,инж. Милко Харалампиев – директор дирекция „Общинска 

инфраструктура“,ланд. арх. Емилия Кючукова – гл. експерт отдел „Екология“, Катя 

Семкова – гл. специалист отдел „Екология“, д-р Деница Георгиева – гл. експерт отдел 

„Екология“, Стефко Марков – гл. инспектор отдел „Екология“, Найден Кръстев- 

инспектор отдел „Екология“, Йордан Гюмишев – инспектор отдел „Екология“,инж. 

Христо Георгиев – гл. експерт отдел „Общинско развитие, проекти и програми“, Койчо 

Коев – гл. експерт „Международно сътрудничество и инвестиции“, Георги Ангелов – 

фотограф, инж. Радин Господинов – гл. експерт дирекция „Общинска инфраструктура“, 

Калин Минчев – мл. експерт дирекция „Общинска инфраструктура“, Пламена Ангелова – 

ст. специалист „Връзки с обществеността“, учениците от осми клас на Професионална 

гимназия по строителство и архитектура  с профил на изучаване „Строителство и 

архитектура“, придружавани от Христо Котов – заместник-директор „АСД“ и Величка 

Димова – преподавател.Общо участници в срещата 46 души. 

Изразени мнения: 
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Коментар на гл. архитект на Община Сливен: Темата е важна и актуална.  Промяната на 

климата засяга и нас. Наистина озеленяването  в градовете е малко. Има много асфалт, 

бетон, сгради. Хората трябва да са наясно, че има проблем. Необходими са законодателни 

инициативи. Идеята е подходящо решение като начало. 

Коментар ланд. архитект Емилия Кючукова: Очакваните резултати: Идеята е много добра. 
Действително избраното място е много подходящо и ще осъществи зелена връзка между 
два големи парка. Добре е да я продължим на други места в града. Също така на мястото на 
премахнатите незаконни гаражи да се направят градинки. 

Коментар гл. архитект: Само градинки не е решение. Остава проблемът с паркиране на 

автомобилите. По вероятно е да се оформят паркоместа със засенчване.  

Коментар ланд. архитект Емилия Кючукова: Необходимо е изграждане на поливни 

системи. Трябва да се избягва конфликт между дърветата и подземните комуникации.След 

извършване на ремонтните дейности да се предвиди и мониторинг. 

Коментар инж. Милко Харалампиев- дирекция „Общинска инфраструктура“:  Засаждането 
с дървета трябва да е съгласувано с подземните комуникации. В зависимост от видовете 
растителност да се предвиди кастрене на повърхностните корени, тъй-като повдигат 
тротоарните настилки.  Много тежки процедури има за изграждането на сондажни 
кладенци. Разрешенията от Басейнова дирекция идват след две години. Сондажите в 
близост до реките са по-подходящи, но има проблеми през летните месеци, когато 
намалява водата. 

Коментар относно:  всичко за публичната собственост, озеленяване на покриви, светли 
цветове на покриви. 

Коментар : Новозасадената растителност ще се съобрази с подземните комуникации . 

Коментар: Зам-директор ПГСА Христо Котов: Темата за опазване на околната среда и 

климатичните промени следва да се разглежда в училище. Да се започне от училището ,чрез  
занимания по интереси.  
Коментар: При осъществяване на интервенцията: ще останат ли тротоари, ще минават ли 
коли. Предложение за ел.мобилност и зарядна инфраструктура с паркоместа. Озеленени 
паркинги. Как е решен въпросът с поливането? 
Коментар: инж. Бакърджиев разясни каква е ситуацията в момента на избраното място за 
интервенция и какви дейности ще се изпълнят по проект. 
Коментар: инж. Кънева отдел „СУК“ : Изготвена е програмата за намаляване на заплахите 
от бедствия. Превенцията е важна.Топлинният остров е не само в града, а и в другите 
населени места. В община Сливен има 24 свлачища – обследвани от Геозащита.  Извършват 
се укрепвания. Трябва да се установят местата на уличните наводнения и да се подменят 
дървесните видове. 

Обобщение: Предложенията и коментарите са записани на флип-чарт и ще бъдат взети 

под внимание при изпълнението на  иновативната интервенция. 

Може и снимка от срещата.Снимка ще вземем от прессъобщението по-късно 
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14. Нещо друго, специфично за тази мярка: 

Допълнителни  ползи: Ефект за смекчаване на въздействието върху климатичните 

промени (митигация); 

• Други екологични ползи: Увеличаване на зелените площи и биоразнообразието в 

градска среда; 

• Социални ползи – създаване на благоприятна среда за преминаващите през тази 

територия чрез включването й практически в една просторна голяма зелена площ. 

• Предвижданите мерки за информиране на обществеността ще допринесат за 

устойчивостта на мерките и разширяване на дейностите в бъдеще. 
 

 

 

 

Снимки на обекта на интервенция от Google Earth преди изпълнение на мярката. 
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Общ устройствен план на община Сливен с маркирано в жълт цвят място на 

иновативната интервенция. 

 


