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Проектът „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на 

климата в общините в България“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 2 785 703  

евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм 

на ЕИП и НФМ. Основната цел на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и 

адаптация към изменението на климата в общините в България“ е да се подобри капацитета 

на местните власти за планиране и идентифициране на креативни и иновативни решения за 

градско планиране и тяхното прилагане за смекчаване на въздействието и адаптация към 

климатичните промени. 
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1. Въведение 

Столична община (СО) участва в  „Предефиниран проект №3 Прилагане на 
иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините 
в България“ в партньорство с още седем общини в България, Националния доверителен 
екофонд (НДЕФ) и Норвежката асоциация на регионалните и местните власти (KS). Целта 
на проекта е да се подобри капацитета на местните власти за планиране, 
идентифициране на креативни решения за градско планиране и успешно изпълнение 
на иновативни пилотни проекти  за адаптация към климатични рискове и смекчаване на 
климатичните промени в градска среда.  

За изпълнение на проекта Столична община е сформирала седемчленен екип, 
състоящ се от експерти в разнородни, но свързани с темата и целите на проекта области. 
Екипът включва координатор, финансов координатор, експерт „Стратегическо 
планиране“, експерт „Действия по климата“, експерт „Инвестиционни дейности“, 
експерт „Обществени поръчки и нормативна уредба“ и експерт „Комуникация и 
логистика“. 

Съгласно заложените дейности по проекта и указанията, получени от водещия 
партньор НДЕФ, екипът на СО направи преглед на съществуващите стратегически и 
планови документи на общината, които имат отношение към темата за климатичните 
промени. Прегледани бяха и съответните изпълнени или в процес на изпълнение 
проекти, свързани с тематиката. На база на направения преглед беше съставен списък 
девет стратегически документа и шест проекта, изпълнявани от СО, описани в 
Приложение 4 и т. 2 на този доклад. След по-обстоен анализ и дискусия, както и 
настъпили текущи изменения (приемане, отмяна и др.) относно така избраните 
документи, беше решено някои от тях да отпаднат, а други да бъдат добавени.  

Проведена беше среща на екипа на 21-ви февруари 2022 г., на която отново бяха 
обсъдени горните теми и бяха дискутирани нови идеи и предложения. Процесът на 
работа продължи със следващите стъпки за генериране идеи за инвестиционни мерки. 
На 3-ти май беше проведена поредна среща за обсъждане на предложени интервенции.  

В периода 22-25 март 2022 г. се проведе работно посещение в гр. Осло, Норвегия, 
а в периода 9-13 май 2022 г. – работно посещение в гр. Берген и района. По време на 
визитите бяха посетени множество обекти, като примери за дейности, прилагани с цел 
адаптация към климатичните промени.  

На 26 и 27-ми май 2022 г. в гр. София се състоя втора работна среща на всички 
общини-партньори и консултантския екип по проекта, на която беше отчетен напредъка 
в изготвянето на аналитичните доклади, споделения опит по време на учебните 
пътувания в Норвегия, избраните заплахи за всяка община и съответно набелязаните 
инвестиционни мерки. 

В периода 8-10 юни 2022 г. в гр. София се проведе и третата работна среща на 
общините партньори и консултантския екип по проекта. По време на срещата се работи 
по финализиране на работата по описание на инвестиционните мерки, изготвяне на 
проектен фиш, подготовка за консултативната среща, предложения за актуализация на 
политики и документи и др.  
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На 6 юли 2022 г. от 15:00 до 17:00 часа в Комплекс „Възраждане“ в парк 
„Възраждане“ се проведе експертна консултативна среща, в която участие взеха 
представители на СО, НДЕФ, районна администрация „Възраждане“, Лесотехнически 
университет, и др. Представена и дискутирана беше предложената иновативна мярка 
„Синьо-зелена акупунктура в парк „Възраждане“.     
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2. Обобщение и изводи от находките на прегледа и анализа 
  

 При съставяне на списъка със стратегически и планови документи екипът на 
Столична община се придържаше към основните критерии, а именно: 

• Актуалност -  да са актуални и да обхващат настоящия и непосредствен 
бъдещ период; и 

• Свързаност/насоченост към темата – адаптация, смекчаване, адаптация и 
смекчаване, други. 

След прилагане на гореспоменатите критерии, списъкът съдържа девет 
стратегически и планови документа на СО и шест проекта, свързани с темата за 
изменението на климата, изброени в Приложение 4. 

 На база на така изготвения списък с документи беше направена селекция на тези, 
които да бъдат анализирани. Всички документи в списъка са свързани по един или друг 
начин с темата за изменението на климата, като някои имат индиректна връзка 
(Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на 
Столична община 2021-2026; План за устойчива градска мобилност на град София), 

други задават обща рамка за градско развитие, в която темата за климатичните промени 
е основна (Визия за София, ПИРО), а трети са пряко и конкретно насочени към темата. 
Тъй като при разработването на всеки стратегически и планов документ са взети под 
внимание останалите такива, ние насочихме усилията си към последната група 
документи, които най-пълно, целенасочено и конкретно обхващат цели и мерки за 
адаптация към и смекчаване на изменението на климата на СО, а именно: 

1. Стратегия за адаптация към климатичните промени за Столична община; 
2. План за действие за „Зелен град“ на Столична община; 
3. Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми  енергийни източници и биогорива на Столична община 2020 – 
2022 г. (КПНИЕВИБ); 

4. План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030 
г. (ПДУЕК), включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна 
програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 
и биогорива; 

5. Проучване на добри практики за топлинните острови на територията на Столична 
община. 
След направения подбор на документи за анализ, бяха изготвени визитки за 

всеки от тях. По-долу са описани основните аспекти/съдържание на анализираните 
документи, на база на които в последствие е направен и избора на заплаха и иновативна 
мярка.  

Мотивация за избора 

Първият целенасочен към адаптацията документ на Столична община е 
Стратегия за адаптация към климатичните промени на София, приета с Решение 663 
на СОС от 12.10.2017 г. Стратегията е разработена в ангажимент към инициативата Пакт 
на кметовете, към която СО се присъедини през 2015 г. На база на стратегията през 
2019 г. общината прие и План за адаптация към климатичните промени за Столична 
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община, 2019-2025 г. Планът за адаптация не е включен в списъка със стратегически и 
планови документи, поради мотиви, описани по-долу.  

Планът за действие за „Зелен град“ на Столична община, приет с Решение на 
СОС №249/25.06.2020 г. е разработен по рамковата инициатива на Европейската банка 
за възстановяване и развитие „Зелени градове“, към която СО се присъедини през 2018 
г. Планът е изготвен в съответствие с действащото към датата на неговото съставяне 
стратегически документи на национално, регионално и общинско ниво, а целите и 
мерките в него са в съответствие с приоритетите на „Визия за София 2050“. Планът 
представлява 5-годишна рамкова инвестиционна програма за устойчиво развитие с 
очаквани резултати за подобряване качеството на околната среда на територията на 
общината и благоприятно въздействие върху климатичните промени чрез намаляване 
на емисиите на парникови газове и повишаване степента на адаптация към 
изменението на климата.  

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми  енергийни източници и биогорива на Столична община 2020 – 2022 г., 
приета с Решение на СОС № 282/09.07.2020 г., е разработена в изпълнение на чл. 9 от 
Закона за енергията от възобновяеми източници, който гласи, че “Общинските съвети 
приемат дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на 
енергията от възобновяеми източници и биогорива”. Водещата стратегическа цел, 
която си поставя Краткосрочната програма, е да създаде устойчив модел за управление 
и развитие на енергийната инфраструктура за производство и потребление на енергия 
на основата на съвременни енергийни технологии, с фокус към производство от 
локални възобновяеми източници и значително по-ефективно потребление. С оглед 
постигането на така поставената стратегическа цел Програмата предвижда 
изпълнението на конкретни дейности в рамките на три специфични цели, свързани с 
изграждането на институционален капацитет, повишаване на осведомеността и 
подкрепата за общинските политики от страна на гражданите, и изпълнение на 
конкретни проекти, с които се очаква замяна на енергия от конвенционални горива с 
енергия от ВИ и спестявания на въглеродни емисии.  

През 2018 г. с Решение на СОС № 755 от 08.11.2018 г. Столична община се 
присъедини към “Глобалното споразумение на кметовете за климат и енергия”, като 
си постави амбициозната цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 40% до 
2030 г. спрямо базовата 2007 г. Част от поетите ангажименти към Глобалното 
споразумение на кметовете за климат и енергия е и разработването на План за действие 
за устойчива енергия и климат до 2030 г., който да зададе конкретната рамка за 
постигане на целта за намаляване на емисиите от парникови газове с 40 % до 2030 г. 
ПДУЕК, приет с Решение на СОС №812/16.12.2021 г., предлага нов интегриран подход 
на планиране и отчитане на дейностите в областта на енергията и климата, като 
съвместява политиките на общината по отношение на смекчаването и адаптацията към 
климатичните промени, повишаването на енергийната ефективност и използването на 
енергия от възобновяеми източници, като включва в себе си Програма по енергийна 
ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива, който са задължение на общината по чл. 12 от 
Закона за енергийната ефективност и чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми 
източници. Планът предвижда в периода 2021-2030 г. да бъдат изпълнени общо 65 
мерки, 29 от които свързани със „смекчаване“ на климатичните промени и 36 свързани 
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с „адаптацията“ към климатичните промени. ПДУЕК е разработен в тясно 
сътрудничество и координация с отделните дирекции на Столична община, отговорни 
за развитието на общинските политики по съответните направления. Документът е 
преминал и през процес на трикратно обсъждане и съгласуване с Експертен съвет 
„Климат и енергия“, който е специално създаден със заповед на кмета за целите на 
разработването, приемането, мониторинга и отчитането на ПДУЕК и включва 
представители на СО, Министерство на енергетиката, Агенция за устойчиво енергийно 
развитие, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, Софийския университет, Технически университет-София, 
Университета по архитектура, строителство и геодезия и други заинтересовани страни. 
Преминал е и процес на обществени консултации. 

За разработването на частта на ПДУЕК, която е свързана с темата за адаптацията 
към климатичните промени, е разработен задълбочен анализ на климата на 
територията на общината, тенденциите на изменения в климата и състоянието на 
ключови икономически сектори - Оценка на уязвимостта и риска от климатичните 
промени за Столична община. Анализ за текущото състояние по сектори. Докладът е 
изготвен от академичен състав, състоящ се от 13 учени в различни сфери на познание, и 
е добавен като приложение към ПДУЕК. На базата на този мащабен анализ са 
определени основните климатични опасности и е направена оценка на секторните 
уязвимости и потенциални негативни въздействия, и изведени високите климатични 
рискове за общината. Резултатите от анализите в доклада служат за основа за 
разработването на ПДУЕК в частта „адаптация“ към изменението на климата и за 
определянето на мерките, които общината трябва да предприеме до 2030 г. в процеса 
на  „адаптация“. Този анализ е първи и засега единствен по рода си на местно ниво в 
България. 

Обединяването на политиките за смекчаване и за адаптация към климатичните 
промени дава възможност на общината да намали административната тежест от 
отчитане на няколко взаимно свързани документа, както и да бъде подобрена 
синергията между изпълняваните мерки, като в тази връзка и предвид периода на 
действие на ПДУЕК, а именно до 2030 г., в него е предвидено той да замени План за 
адаптация към климатичните промени на СО за периода 2019-2025 г., който е приет с 
решение № 265  на Столичния общински съвет от 30.05.2019 г. Мотивите за това са, че 
дейностите за адаптация на Столична община към климатичните промени са застъпени 
в пълнота в ПДУЕК, 2021-2030 г., като същевременно е съобразено да не се припокриват 
дейности, които са залегнали в други планови и програмни документи на Столична 
община и имат отношение и към темата за енергията и климата. По този начин се 
избягва дублиране на мерки и се намалява административната тежест. Поради тази 
причина Планът за адаптация не е включен в списъка със стратегически и планови 
документи. 

В изпълнение на заложените мерки в Плана за адаптация към климатичните 
промени на СО през 2019 г. е възложено извършването на Проучване на добри 
практики за топлинните острови на територията на Столична община (Изследване и 
картографиране на ефекта на градския топлинен остров на територията на София и 
проучване на добри практики за смекчаване на неговото проявление). Проучването е 
изготвено от „Географика“ ООД, с участието на екип от учени в областите регионално 
развитие, стратегическо планиране, околна среда, климатични промени и тяхното 
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отражение върху природата и урбанизираните територии. В рамките на проучването е 
изследван и картографиран ефектът на градския топлинен остров в урбанизираното 
пространство на София, анализирани са очакваните климатични промени с хоризонт до 
2050 г., направена е оценка на уязвимостта, заплахите и риска от явлението „градски 
топлинен остров“  и са предложени добри практики за смекчаване на неговото 
проявление.  

В Програма за София (План за интегрирано развитие на Столична община за 
периода 2021-2027 г.), която е разработвана паралелно с ПДУЕК, отчитането на 
предизвикателствата пред СО, свързани с изменение на климата, е осъществено чрез 
синхронизиране на Програма за София и Плана за действие за устойчива енергия и 
климат 2021-2030 г. По този начин е обхваната както политиката на СО за смекчаване на 
климатичните промени, така и за адаптация към негативните последици от тях. Този 
процес на синхронизация е осъществен чрез обмен на изходни данни, съгласуваност на 
анализите и мерките на двата документа и поредица от експертни срещи на екипите, 
разработващи двата стратегически документа. В резултат на този процес е постигнато 
високо ниво на интеграция и Програма за София не съдържа отделна категория мерки 
за смекчаване на или адаптация към климатичните промени поради това, че по-голяма 
част от предложените в Плана за действие за устойчива енергия и климат мерки са 
интегрирани в Програма за София. Мерките за климата не са самостоятелно обособени, 
тъй като необходимостта за намаляване на парниковите газове и за планиране на мерки 
за адаптация са припознати във всички относими специфични цели на Програма за 
София1. Поради тази причина Програма за София не е част от анализираните документи 
по настоящия проект. 

На база на направения преглед и анализ на стратегическите и планови документи 
на Столична община, които имат отношение към смекчаване и адаптация към 
климатичните промени, беше извършено и последващото определяне на основните 
заплахи и съответно планирането на мярката. Концепцията при избор на интервенция 
до голяма степен се определя от насоките и мерките, заложени в горните документи.  

  

 
1 https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsofia/  

https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsofia/
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3. Идентифициране и избор на основни климатични 

рискове/заплахи за адаптация към техните въздействия 
Анализираните общински стратегически и планови документи и проекти, които 

са по-конкретно насочени към темата адаптация към климатичните промени, съдържат 
информация за очакваните климатични изменения, оценки на уязвимостите, заплахите 
и рисковете не само на национално, но и на локално ниво. Изводите, направени в тези 
документи, се припокриват до много голяма степен.  

По отношение на избора на основни климатични рискове/заплахи се базираме 
преди всичко на доклада „Оценка на уязвимостта и риска от климатичните промени 
за столична община. Анализ за текущото състояние по сектори“, приложение към План 
за действие за устойчива енергия и климат на Столична община, 2021 – 2030 г., като най-
задълбочен, широко обхватен и актуален. Основната цел на този доклад е да се направи 
анализ на климатичните опасности за територията на СО и оценка на уязвимостта и 
въздействието на тези опасности, за да се определят основните климатични рискове за 
общината. Наред с това са определени и конкретни показатели за наблюдение на 
уязвимостта и въздействието.  

В доклада са използвани няколко ключови показатели за извършването на 
оценки, свързани с адаптацията на определена екосистема към климатичните промени 
– климатична опасност, експозиция, чувствителност, уязвимост, въздействие и 
климатичен риск.  

За да бъдат определени климатичните опасности за територията на Столична 
община, е извършен анализ на голям обем от данни за множество климатични 
параметри. Отчетени са и локалната климатична специфика, в резултат на което към 
макроклиматичните аспекти са добавени мъгли, силен вятър, контрастните смени на 
времето, както и понижаването на биоклиматичния комфорт на човека. 
Идентифицирани са общо 18 климатични опасности, които са разгледани спрямо 
изброените по-горе ключови показатели. 

 Табл. 1: Експозиция на Столична община към климатични опасности 

Климатична 
опасност 

Експо-
зиция 

Очаквана 
промяна в 
интензив-
ността 

Очаквана 
промяна в 
честотата 

Период 

До 
2023 

До 
2030 

До 
2050 

До 
2100 

Екстремна топлина 3 Увеличение Увеличение    ✓ 
Екстремен студ 2 Намаление Намаление    ✓ 

Температурни 
промени 

2 Увеличение Увеличение    ✓ 

Промени във 
валежните 
количества 

1 Намаление Намаление    ✓ 

Обилни извалявания 1 Без промяна Без промяна     

Интензивни 
извалявания 

3 Увеличение Увеличение    ✓ 

Намаляване на 
снеговалежите 

2 Увеличение Увеличение    ✓ 

Наводнения 1 Без промяна Намаление     
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Суши 2 Увеличение Увеличение    ✓ 

Бури 3 Намаление Увеличение    ✓ 
Градушки 2 Намаление Увеличение    ✓ 
Силен вятър 1 Без промяна Увеличение Не е известно 

Мъгли 3 Намаление Намаление    ✓ 

Понижаване на 
самоочистващата 
способност на 
атмосферата 

2 Неизвестно Неизвестно Не е известно 

Контрастни смени на 
времето 

3 Увеличение Увеличение    ✓ 

Биоклиматичен 
дискомфорт на 
човека 

3 Увеличение Увеличение    ✓ 

Свлачища 1 Без промяна Без промяна     

Пожари (по 
природни причини) 

2 Увеличение Увеличение    ✓ 

 

Табл. 2: Обобщение на високите климатичните рискове за Столична община 

Климатична опасност 
Степен на 
експозиция 

В
о

д
и

 

Го
р

ск
о

 и
 с

е
л

ск
о

 

ст
о

п
ан

ст
в

о
 

Гр
ад

ск
о

 п
л

ан
и

р
ан

е
 

О
ко

л
н

а 
ср

е
д

а 
и

 

б
и

о
р

аз
н

о
о

б
р

аз
и

е
 

О
тп

ад
ъ

ц
и

 

С
гр

ад
и

 

Тр
ан

сп
о

р
т 

Ту
р

и
зъ

м
 

Ч
о

ве
ш

ко
 з

д
р

ав
е 

Екстремна топлина 3  6 9 9   6 6 9 

Екстремен студ 2         9 

Температурни промени 2          

Обилни извалявания 2   6       

Интензивни извалявания 3 6  9  6  6  6 

Промени във валежните 
количества 

1        6  

Намалявания на снеговалежите 2        9  

Наводнения 1 6    6  6   

Суши 2 6 9  9      

Бури 3  9  6  6   6 

Градушки 2          

Силен вятър 2          

Мъгли 3         6 

Контрастни смени на времето 3   6 9     9 

Понижаване на 
биоклиматичния комфорт 

3 
  6      9 
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Климатична опасност 
Степен на 
експозиция 

В
о

д
и

 

Го
р

ск
о

 и
 с

ел
ск

о
 

ст
о

п
ан

ст
во

 

Гр
ад

ск
о

 п
л

ан
и

р
ан

е
 

О
ко

л
н

а 
ср

ед
а 

и
 

б
и

о
р

аз
н

о
о

б
р

аз
и

е
 

О
тп

ад
ъ

ц
и

 

С
гр

ад
и

 

Тр
ан

сп
о

р
т 

Ту
р

и
зъ

м
 

Ч
о

ве
ш

ко
 з

д
р

ав
е 

Свлачища 1       6   

Пожари (по природни 
причини) 

2 
 6        

Табл. 3: Обобщение на секторните уязвимости към климатичните опасности 

Климатична опасност 

В
о

д
и

 

Го
р

ск
о

 и
 с

е
л

ск
о

 

ст
о

п
ан

ст
во

 

Гр
ад

ск
о

 п
л

ан
и

р
а

н
е

 

О
ко

л
н

а 
ср

е
д

а 
и

 

б
и

о
р

аз
н

о
о

б
р

а
зи

е
 

О
тп

а
д

ъ
ц

и
 

С
гр

ад
и

 

Тр
ан

сп
о

р
т 

Ту
р

и
зъ

м
 

Ч
о

ве
ш

ко
 з

д
р

ав
е

 

Екстремна топлина 
  

  
      

  
      

Екстремен студ 
  

  
      

  
      

Температурни промени   
        

  
    

  

Обилни извалявания       
    

  
    

  

Интензивни извалявания 
  

  
              

Промени във валежните колич.   
             

 

Намалявания на снеговалежите 
    

  
          

 

Наводнения 
  

    
    

  
    

  

Суши 
    

  
          

  

Бури 
                  

Градушки 
  

    
    

  
    

  

Силен вятър 
  

    
    

  
    

  

Мъгли 
                  

Контрастни смени на времето 
          

  
    

  

Понижаване на биоклим. комфорт 
                  

Свлачища 
  

    
    

  
    

  

Пожари (по природни причини) 
 

    
  

  
  

  

Снеговалеж/Снежна 
покривка/Мокър снеговалеж*  
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При прегледа на оценките на експозицията, високите климатични рискове и 
степента на уязвимост по вид на климатичните опасности се констатира, че се открояват 
три вида климатични опасности в отделните сектори – екстремната топлина, 
интензивните извалявания и бурите. Екипът на Столична община приложи критериите 
за избор на заплаха за адаптиране, описани в предоставената методология, а именно 
Най-неблагоприятен ефект и широко негативно въздействие, Вероятност и 
честота на реализация на заплахата и Възможности за реализация на иновативни 
действия. След така направения анализ експертният екип се спира на избора на 
първите две климатични опасности, а именно екстремна топлина и интензивни 
извалявания, класирани в този ред. 

По отношение на избраните два климатични риска/опасности се опитахме се да 
дадем отговор на следните въпроси: 

Екстремна топлина 

✓ Какъв е проблемът/явлението/опасността? 

Съгласно определенията на Междуправителствения панел за климатични промени 
„опасността е потенциалното настъпване на природно или причинено от човека 
физическо събитие, което може да причини загуба на живот, нараняване или други 
въздействия върху здравето, както и щети и загуба на имущество, инфраструктура, 
поминък, предоставяне на услуги и ресурси на околната среда“. 

Повишаването на температурата на въздуха със значително надвишаващи нормата 
стойности (средни и максимални), особено през летните месеци в градска среда 
създава предпоставки за множество негативни ефекти в различните сектори. Най-
голяма опасност здравето на населението представлява задържането на 
необичайно горещо време за няколко поредни дни – т. нар. гореща вълна, чиято 
проява се свързва с повишение на смъртността от сърдечно-съдови, респираторни и 
др. заболявания. 

През последните 20 години средногодишно в гр. София е имало по 2,3 случая с 
горещи вълни, продължаващи по 9 дни – т.е. около 20 дни средно на лято с топли 
нахлувания. През лятото на 2012 г. – най-горещото лято от началото на редовните 
метеорологични наблюдения в гр. София (за период от 125 г.) е имало 5 горещи 
вълни, а общата им продължителност е била 65 дни (тоест 2/3 от дните на сезона са 
били екстремно горещи)2. 

✓ Какво може да бъде засегнато? 

Най-силно засегнати са секторите „Човешко здраве“, „Околна среда и 
биоразнообразие“ и „Градско планиране“.  

В сектор „Човешко здраве“ например, степента на чувствителност спрямо 
климатичната опасност Екстремна топлина в доклада „Оценка на уязвимостта и 
риска от климатичните промени за столична община. Анализ за текущото 
състояние по сектори„ е обоснована като много висока по следния начин: 
Възможно е значително нарастване на свързаната с прекомерната топлина 

 
2 Велев Ст., Най-горещото Софийско лято, сп. Проблеми на географията, 2012, кн. 3-4, стр. 160-164 
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смъртност; увеличение на случаите на топлинно изтощение на организма и броя 
на топлинните удари, особено при работещи и спортуващи на открито, 
възрастни хора, обитаващи неклиматизирани жилища; обостряне на хронични 
сърдечно-съдови, дихателни и бъбречни заболявания; увеличаване на 
преждевременната смъртност, свързана с повишена концентрацията на 
тропосферен озон и замърсяване на въздуха. Увеличение броя на трудовите 
злополуки, ПТП, нещастните случаи със забравени в автомобили деца, и 
хранителните отравяния. Секторът е определен като „силно уязвим, особено при 
продължителни периоди на високи дневни температури в съчетание с т.нар. 
„тропични нощи“. Най-значителните рискове са свързани с увеличение броя на 
топлинните удари с летален изход.“ 

В сектор „Околна среда и биоразнообразие“ очакваните опасности, свързани с 
явлението Екстремна топлина включват потенциално по-висока чувствителност в 
агроекосистемите и водните екосистеми. При ранно затопляне е възможно 
разминаване на жизнените цикли и фенологичен дисбаланс. Опасност от 
засушаване. Опасност от навлизане на болести, особено в градските топлинни 
острови. Потенциално по-широко разпространение на инвазивни видове от 
субтропичните райони. Топлинен остров в урбанизираните територии. Щети 
от прегряване и функционални нарушения в екосистемите, съчетани с по-високо 
потребление на вода в урбанизираните райони. 

Сектор „Градско планиране“ е уязвим по отношение на обитатели, работещи и 
посетители/туристи, които ползват  зелената инфраструктура и 
благоустройството в рамките на топлинните острови в по-ниските части на 
града. Специфична уязвимост в по-плътно и интензивно застроени квартали с 
голям дял запечатани повърхности, в комбинация със склонове и фасади с водещо 
югозападно изложение, липса на зелени и сини елементи, както и обособени 
обекти на последни етажи на сгради с плоски покриви от нагряващи се 
материали. Допълнително увеличаване на уязвимостта в квартали с 
концентрация на обитатели с ниски доходи и здравни предпоставки.  

✓ Кои наши характеристики ни правят уязвими? 

Поради значителното струпване на население в градовете се наблюдава висок брой 
уязвими групи. Те включват най-вече възрастните хора, малките деца, бременните 
жени, инвалиди, социално слаби, бездомни, хората с хронични заболявания, 
болните от диабет, анемия, психични разстройства, приемащите определени 
медикаменти, несъвместими с горещините, приемащите наркотици и алкохол, 
работещите и активно спортуващите на открито и др. По данни на НСИ 38% от 
населението на Столична община за 2019 г. се състои от деца и възрастни хора (над 
60 г.).  

✓ Какво лошо може да се случи, или как формулираме риска? 

Гореизброените уязвимости могат да доведат до множество потенциални 
въздействия като:  

• Значително нарастване на свързаната с прекомерната топлина смъртност; 
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• Увеличение на случаите на топлинно изтощение на организма и броя на 
топлинните удари, особено при работещи и спортуващи на открито, 
възрастни хора, обитаващи неклиматизирани жилища и др.;  

• Обостряне на хронични сърдечно-съдови, дихателни и бъбречни заболявания;  
• Увеличаване на преждевременната смъртност, свързана с повишена 

концентрация на тропосферен озон и замърсяване на въздуха; 
• Увеличение броя на трудовите злополуки, ПТП, нещастните случаи със 

забравени в автомобили деца; 
• Загуба на трудоспособност от екстремна топлина и свързани явления; 
• Увеличение на броя на хранителните отравяния поради по-бързото разваляне 

на храната; 
• Увеличено водно потребление от населението, което води до неустойчиво 

отнемане на водни ресурси от екосистемите (свръхексплоатация); 
• Намаляване на нетната производителност, а оттам и добивите на вода и 

биомаса – храни, дървесина, влакна, месо и продукти от диви и домашни 
животни и растения. 

Интензивни извалявания 

✓ Какъв е проблемът/явлението/опасността? 

Интензивно изваляване е метеорологично/климатично събитие със значително 
количество на падналия валеж за кратък период от време. Интензивни са валежите, 
надхвърлящи 0,18 mm за една минута, или 30 l/(s.ha) 3. Дъждовете с интензитет ≥30 
l/(s.ha) в София наброяват 252 случая за година. От тях най-много са тези с интензитет 
30 l/(s.ha) (51 случая). С увеличаване на интензитета броят им постепенно намалява, 
като за максималния интензитет от 200 l/(s.ha) случаите са само 1,9 (фигура 27). 
Наред с това, с увеличаване на интензитета намалява времетраенето на дъждовете, 
както се вижда и на фигура 28. Най-интензивните дъждове продължават едва 1-2 
мин. 4 

 

 
3 Литър за секунда на хектар. 
4 Доклад „Оценка на уязвимостта и риска от климатичните промени за столична община. Анализ за текущото 

състояние по сектори“, приложение към План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община, 2021 

– 2030 г. 
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В изготвения доклад за уязвимости и рискове и направения секторен анализ за СО, 
на който се базираме по отношение определянето на рисковете,  интензивните 
извалявания са определени като климатичната опасност, към която са уязвими 
всички изследвани сектори, като секторите „Горско и селско стопанство“ и „Околна 
среда и биоразнообразие“ са оценени с малко по-ниска уязвимост в сравнение с 
останалите.  

Сектор „Води“ е с висока уязвимост към интензивни извалявания поради вероятност 
от надхвърляне на хидравличния капацитет на канализационни колектори и поява 
на кратковременни, локални наводнения, засягащи най-вече уличната 
инфраструктура и приземните етажи на сгради. 

Сектор „Градско планиране“ е с висока уязвимост по отношение на потребители и 
активи, разположени в ниски и равни места в близост до склонове и повърхности с 
голям водосбор и с ограничен капацитет на дъждоприемниците. Специфично 
уязвими са и слабо благоустроените квартали. 

Сектор „Отпадъци“ е с висока уязвимост към интензивни извалявания поради 
вероятност от увеличаване инфилтрата от депата и намаляване на ефективността на 
пречистване на водите в локалните ПСОВ на депата. 

Сектор „Сгради“ е с висока уязвимост към интензивни извалявания, свързани с 
навлизане на големи количества вода в ниските и подземните нива на сгради, 
разположени в ниски части на засегнатата от дъжда част от града и/или навлизане 
на вода в подпокривните пространства и етажи на сгради. 

Сектор „Транспорт“ е с висока уязвимост към интензивни извалявания, които могат 
да причинят щети по подземната транспортна инфраструктура на метрото и 
подлезите и могат до доведат до прекъсвания и закъснения при обслужването с 
обществен транспорт. Също възможни са нарушения в електрическото захранване 
на системите за контрол на движението, на трамвайния, тролейбусния транспорт и 
метрото.  

Фигура 1. Годишен брой на 

дъждовете (N) за периода април – 

октомври, с интензитет над 

определена граница (I) и с различно 

времетраене (T) – София 

Фигура 2. Годишен брой на дъждовете 

(N) за периода  април – октомври, с 

интензитет над определена граница 

(I), независимо от времетраенето им 

– София 
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Сектор „Туризъм“ е с висока уязвимост към интензивни извалявания, водещи до: 
увреждане/разрушаване на туристическата инфраструктура, сгради, транспортна 
инфраструктура; необходимост от по-високи разходи за застраховане. 

Сектор „Човешко здраве“ е с висока уязвимост към интензивни извалявания, 
вследствие на които се достига до наводняване на ниските и подземните нива на 
сгради, разположени в ниски части на града и по поречията на реките и замърсяване 
на водоизточниците. Съществува опасност от наранявания, инфекциозни 
заболявания, алергии и дерматити при наводнения и свлачища. 

✓ Какво може да бъде засегнато? 

Периодът на интензивни и обилни валежи в София обикновено обхваща месеците 
май и юни и често се свързва с локални наводнявания на шахти, подлези, метро, на 
жилищни сгради и улици в ниските части на града и по теченията на реките. 

Може да бъде засегнато градско население, живеещо или ползващо градска среда, 
попадаща в заливаеми площи от проливни или интензивни извалявания, както и  
жилищни / обслужващи / производствени / рекреационни и др. територии и 
съоръжения, който попадат в такива площи. Съществува опасност от замърсяване на 
водоизточниците. Интензивните валежи се свързват и с увеличение броя на пътно-
транспортните произшествия и рискове от пътни инциденти. 

✓ Кои наши характеристики ни правят уязвими? 

Висока уязвимост съществува за маргинализираните общности (малцинства, ромско 
население, хора с увреждания, хора, които живеят под прага на бедността или са в 
риск от изпадане в бедност, мигранти, бежанци и др.).  

Има и райони в града, които не са свързани към централна канализация – например 
някои квартали в полите на Витоша. Това крие опасност от локални наводнения, 
увреждане на инфраструктурата, увеличаване на случаите на чревни инфекции.  

✓ Какво лошо може да се случи, или как формулираме риска? 

Интензивните извалявания и свързаните с тях явления повишават риска от 
смъртност, травми, заболявания, разрушения, свлачища, повреди от заливане, 
локални наводнения, инфекциозните заболявания, алергии и др.  

Интензивните дъждове се отразяват негативно и върху използването на пътищата, 
тъй като намаляват както видимостта, така и сцеплението, което е предпоставка за 
увеличаване на броя на пътнотранспортните произшествия. Съществува риск от 
повреди в пътната инфраструктура.  

 

На база направения по-горе анализ можем категорично да определим 
Екстремната топлина като основен риск/заплаха за територията на Столична 
община, като по-конкретно се фокусираме върху намаляване на уязвимостите, 
свързани с Градския топлинен остров. 
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4. Избор на иновативна мярка 

 След направения преглед и тематичен анализ на стратегическите и планови 
документи и обоснования избор на климатична заплаха за Столична община, екипът по 
проекта започна работа по идентифициране на възможни интервенции за реализацията 
на иновативна инвестиционна мярка. Отново работата на екипа се базира на 
съществуващи актуални общински планове и програми, насочени към адаптация към 
климатичните промени.  

В Плана за действие за устойчива енергия и климат на Столична община за 2021-
2030 г. например, са определени специфични цели по адаптация, като най-относима 
към настоящия проект е цел „Подобряване на оценката на показателите за 
въздействие по отношение на високите климатични рискове във всеки сектор в края 
на плановия период“. Разработени и оценени са и множество мерки за намаляване на 
уязвимостта и ограничаване на негативните въздействия на климатичните промени. В 
изготвеното детайлно проучване на добри практики за топлинните острови на 
територията на Столична община са дадени примери на редица решения за 
ограничаване на негативните ефекти от градския топлинен остров, включително 
въвеждането на иновативни покривни конструкции, фасадни материали, 
светлоотражателни и пропускливи настилки, които ефективно контролират 
топлообмена и подпомагат охлаждането на земната повърхност и сградните 
повърхности и др.  

В контекста на определения конкретен висок климатичен риск за Столична 
община екстремна топлина насочваме вниманието си към превантивни мерки, които 
да ограничат евентуалното негативно въздействие при настъпване на тази климатична 
опасност. Най-уязвимите части от градското пространство са териториите, в които е 
налице голяма концентрация на население, включително на големи групи детско и 
възрастно население. Такива са основни централните части на града като паркове, 
градинки, площади, пространства около търговски центрове и др. Наличието на зелена 
инфраструктура в достатъчно добро състояние в местата на концентрация на 
потребители е от особено значение за постигане на поставените цели.  

 След направен преглед и анализ на заложените мерки за адаптация в наличните 
стратегически и планови документи, експертният екип изготви индикативен списък с 
възможни, приложими решения, които са насочени към адаптация и имат иновативен 
характер:  

Инвестиции в техническа и зелена инфраструктура, сгради и благоустройство:  

Защита на фасади на високи сгради от прегряване  

Възможни решения (интервенции):  

- Зелени стени в градската среда;  

- Покривни градини, озеленени тераси и зелени фасади; 

- Увеличаване на високата растителност около сградите;  
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Създаване на „синьо-зелени“ арки за прохлада в градска среда и синя и зелена 
акупунктура 

Възможни решения (интервенции):  

- Синя акупунктура - комбинирани съоръжения за питейна вода и охлаждане на 

въздуха с водна мъгла по примера на гр. Виена, Австрия; 

- Природно-базирани решения за засенчване в градската среда – арки, перголи; 

- Зелена акупунктура чрез обособяване на микро паркове и зелени кътове за отдих 

в силно урбанизираните части на града. 

По отношение решения в градското планиране: 

- Стимулиране поддържането на зелени стени в старата градска част и 

създаването на озеленени фасади в устройствени зони с обществено-

обслужващи дейности, особено в близост до локалитети с интензивно 

ежедневно преминаване / съсредоточаване на хора; 

- Стимулиране на инвестиционни предложения, включващи изграждането на 

покривни градини, озеленени тераси и зелени фасади; 

След прилагане на основните критерии за избор на иновативна интервенция и 
направен PESTEL анализ5 на част от мерките от така изготвения кратък списък,  екипът на 
Столична община се спря на мярката от ПДУЕК „Създаване на „синьо-зелени“ арки за 
прохлада в градска среда и синя и зелена акупунктура“ с конкретно решение, което да 
се изпълни като пилотна дейност:  

„Синьо-зелена акупунктура“ в парк „Възраждане“ 

Обосновка за избор на инвестиционната мярка 

  Проектната идея „Синьо-зелена акупунктура“ в парк „Възраждане“ 
предвижда адресиране на локалните негативни прояви на ефекта на градския топлинен 
остров, чрез обособяване на споделено „охладено“ пространство в силно урбанизирана 
част на града, което да се използва както за отдих и намаляване на топлинния стрес на 
посетителите през летните месеци, така и за провеждане на обучителни и екологично 
образователни мероприятия.  

 Предвижда се оформянето на засенчен зелен кът, обособен като хладна зона, 
съчетавайки различни решения за адаптация към климатичните промени – засенчване 
чрез озеленяване, мъглообразувателна система, мазилки с отражателни частици и 
настилки с високо албедо, озеленяване с устойчиви на изменението на климата видове, 
който също цели и повишаване на осведомеността чрез QR кодови табелки, 
термометър, възможност за презентации и др. 

 
5 В приложение 2. 
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Място 

 Обектът се намира в зона за отдих "Възраждане" в квартал "Зона Б5", на 
столичния булевард "Опълченска". Парк "Възраждане" се разпростира на площ от 52 
дка, като 24 от тях са на комплекса "Спортна София", който работи от август 2015 г. Над 
100 пейки, алеи, покрити с разноцветна мозайка, 3 чешми, амфитеатър, циркова 
площадка и фонтан са част от съоръженията в парка. 

Паркът е разположен в централната част на града и човекопотокът през него е 
голям. Населението на района в непосредствена близост е приблизително 7500 жители. 
В близост са разположени 1 училище и 2 детски градини с над 1600 ученици. 
Посетителите на парка са не само от близкия жилищен квартал, предвид факта, че в 
близост се разполага цирк, спортни площадки, хранителен магазин и други силно 
посещавани обекти, а и самия парк е „заключен“ между сравнително големи 
транспортни артерии.  

Част от дървесната растителност в парка е сравнително млада и не предоставя 
достатъчно засенчване спрямо прекомерно нагряване. Някои от площите са напечени 
през летните месеци и не могат да осигурят необходимия биоклиматичен комфорт за 
отдих на открито. 

Конкретният обект на интервенция е амфитеатърът, разположен в източната част 
на парка в близост до сух фонтан, и е с площ 150 м2 и капацитет 90 посетители. Обектът 
се състои от амфитеатрално разположени дървени пейки и малка сцена. Зад сцената са 
разположени три вертикални декоративни конструкции с озеленяване. Около 
амфитеатъра няма висока растителност, мястото е изключително напечено и поради 
тези причини неизползваемо. Въпреки това с необходимите интервенции мястото е 
подходящо за обособяване на „охладена“ зона, в която посетителите на парка да имат 
възможност да намалят топлинния товар в топлите месеци, с което да се избегне рискът 
за тяхното здраве, свързан с очакваните по-продължителни и по-често случващи се 
горещи вълни. В допълнение, пространството е изключително подходящо и търсено за 
провеждане на различни мероприятия от намиращите се в близост учебни заведения и 
детски градини, но поради силната си експозиция на слънце към момента не се 
използва. 
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 Съществуващо положение на обекта преди интервенцията: 

 

По отношение на възможностите за репликиране на пилотната мярка, тя е 
приложима както в останалите паркове на СО, така и в други градски пространства, 
поради необходимостта от осигуряване на „охладени“ зони за уязвимите групи, но и 
поради относително компактното решение. 

Дейности 

Дейността предвижда обособяване на място за събития – споделено 
пространство за отдих и охлаждане в силно урбанизирана част на града посредством 
няколко интервенции: 
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• Засенчване на  целия амфитеатър посредством природно-базирани решения – 
аркообразни навеси, позволяващи поддържането на катерлива и друга 
растителност, устойчива на топлина и суша.  

С цел съществуващото пространство да стане използваемо е наложително 
неговото засенчване. Предвижда се това да се направи посредством метална 
конструкция, която да позволява задържането и развитието на подходяща 
катерлива растителност, като по този начин образува естествено засенчване. 
Тези навеси (арки) ще покриват цялата площ на амфитеатъра, вкл. сцената. Ще 
бъде предвидена система за капково напояване.  

• Изграждане на системи за оросяване (мъглообразуватели). 

По протежението на металната конструкция ще бъде разположена система за 
водно оросяване, тип мъглообразувател. Питейна вода за захранването ѝ ще 
бъде доставена от най-близката чешмичка. 

• Изграждане на алпинеум с подходяща климатично устойчива растителност. 

Зелените площи, които ограждат амфитеатъра ще бъдат оформени като 
алпинеум - зелен декоративен кът, който съчетава естетично аранжирани камъни 
и/или скални късове с цветя, вечнозелени растения и други растителни видове, 
които са подходящи за очакваните климатични условия в Столична община.  

• Полагане на настилка от естествени материали с нисък термичен капацитет; 
поставяне на мазилка по вертикалните части на амфитеатъра с висока 
отражателна способност, която освен от проникване на вода и влага, предпазва 
основата и от нагряване; освежаване на дървените пейки, отново с покритие, 
което ги предпазва и от нагряване. 

Свойствата на използваните материали за настилки, фасади и покрития, и по-
специално – отражателната способност (албедо), топлинната излъчваемост 
(емисии обратно към атмосферата) и топлинния капацитет (абсорбиране), са 
преки предпоставки за зараждането и поддържането на ефекта на градския 
топлинен остров с висок магнитуд. Целта на тази интервенция е да бъдат 
използвани такива материали, които да редуцират този ефект. 

• Осигуряване на подвижен екран и мултимедия за събития и образователни цели 
с насоченост към повишаване информираността на децата, младежите и 
обществеността по въпросите, свързани с климатичните промени и адаптацията 
към тях, както и с практически съвети към уязвимите групи за намаляване на 
топлинния стрес и превенция на негативните последици за здравето от горещото 
време. 

• В допълнение ще бъдат поставени информационни табелки (QR кодове), 
предоставящи информация за обекта, използваните материали, растителност, 
ефекта на охлаждане и др. Ще бъде поставен и термометър, който да отчита 
температурата в зоната за охлаждане.  

Растителните видове, използвани при интервенцията ще бъдат съобразени с очакваните 
тенденции за промяна в климата (съвместно с Лесотехническия университет), като ще 
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се подберат видове, изискващи минимални грижи, които ще бъдат осигурени като част 
от текущата поддръжка на парка и ще се включат в плановете и бюджетите на общината 
и след изтичане на петгодишния мониторингов период на проекта. Това ще позволи и 
тестването на тези видове в реална среда и би могло да послужи за отправна точка при 
ландшафтни решения и в останалите зелени пространства на града. 

 Визуализация на обекта след изпълнение на предвидените дейности: 

 

 

 

Очаквани резултати 

Предложената мярка, посредством преустройството на обществени места, ще 

допринесе за намаляване на негативните ефекти върху топлинния комфорт на 

пребиваващите в слабо защитени открити градски пространства при близка до и 

екстремна топлина и неблагоприятна покривка спрямо прекомерно нагряване.  

Естествената растителност осигурява охлаждащ ефект върху урбанизираните 

пространства чрез различни процеси и най-вече: 

• Чрез процесите на евапотранспирация; 
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• Чрез принос за минимизиране на разликите между различните части на 

урбанизираното пространство, което води до общо понижение на  

интензитета на ГТО; 

• Като осъществява засенчване на запечатани територии и инфраструктурни 

обекти; 

Растителността предоставя и други полезни и допълващи се ползи в градските 

райони, включително:  

• Подобряване на качеството на въздуха чрез производство на кислород, 

улавяне на CO2, филтриране на суспендирани частици;  

• Подобряване на качеството на водата чрез задържане на дъждовна вода и 

чрез подобряване на условията за контрол на ерозията в рамките на 

урбанизираното пространство; 

• Ползи за здравето на населението, включително защита от ултравиолетова 

(UV) радиация, намаляване на топлинния стрес и осигуряване на 

пространства за рекреация на открито. 

Такава мярка би допринесла за увеличаване влажността на въздуха в приземния 
слой, намаляване на емисиите на прах и предотвратяване на здравословни проблеми 
на населението, както и осигуряване на допълнителна влага. Тя представлява 
дребномащабна намеса, свързана с използване на разнообразни решения, базирани на 
природата, с подходяща растителност във форми на отглеждане, подходящи за 
конкретните места. Подобни дребномащабни промени имат относително голям ефект 
върху микроклимата и градските повърхности в места с висока обществена значимост в 
града, както и по-голяма принос на зелените площи в улавянето на въглерод. 

В допълнение създаването и организирането на информационен и 
образователен кът на открито, с насоченост към адаптационни теми, е от съществено 
значение за повишаване информираността на деца, младежи и обществеността като 
цяло. Тази идея цели включително поведенчески промени, свързани с адаптацията към 
климатичните промени. 

В тази връзка се предвижда партньорство с ръководния състав на близките 
училища и детски градини във връзка с организирането и провеждането на различни 
образователни и развлекателни мероприятия. Ще бъде разработена програма със 
съответното съдържание, насочено към адаптация към климатичните промени. 
Партньорство ще се търси и с граждански сдружения и Неправителствени организации, 
работещи в областта на изменението на климата, за организиране на информационни 
кампании, екологични инициативи, конкурси и др. подходящи събития. 

Страните по Парижкото споразумение се обединиха около мнението, че е от 
особена важност да се засили способността на обществата да се справят с последиците 
от изменението на климата. Специално се подчертава важната роля на градовете, 
регионите и местните власти, като те са приканени да увеличат усилията си в подкрепа 
на действия за намаляване на емисиите, да се изгради устойчивост и да се намали 
уязвимостта спрямо неблагоприятните последици от изменението на климата, както и 
да се насърчава регионалното и международното сътрудничество.  
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 За да се постигнат тези цели обаче, е необходима промяната в мисленето и 
поведението на обществото. За такава промяна допринася предложената 
инвестиционна дейност посредством показване на добър пример, възможност за 
репликация, повишаване на информираността на общественността. 

Иновативна дейност  

 Иновацията често се определя като нова идея, която се оказва успешна в 
практиката. Именно това е резултатът, който се очаква от реализацията на 
предложената мярка, интегрираща няколко интервенции със синергиечен ефект. 
Предложената интервенция има продуктов и организационен иновативен характер. 
Засенчването с естествена растителност, както и мъглообразуването не е широко 
разпространена мярка на обществени места в градска среда. Осигуряването на 
пространство за охлаждане по време на топлинни вълни е от изключителна важност 
особено за най-уязвимите групи от населението. Използването на светлоотразителни 
материали също допринася за постигането на охлаждащ ефект.  

Създаването и организирането на един информационен и образователен кът на 
открито, с насоченост към адаптационни теми, е също иновация. Тази идея цели 
поведенчески промени, свързани с адаптацията към климатичните промени в 
разнородни целеви групи, но най-вече деца и младежи. 

Използван опит от Норвегия за добри практики 

 Посетените обекти в Норвегия, свързани с мерки за адаптация към изменението 
на климата, бяха насочени предимно към заплахи от интензивни и обилни валежи, 
наводнения, свлачища и др., основно с цел задържане и отклоняване на отточния воден 
поток. Въпреки че идентифицираният климатичен риск за Столична община е градския 
топлинен остров, някои от използваните в Норвегия практики са приложими и за нашите 
цели. Такива примери са изборът на подходящи растителни видове за конкретните 
условия, отворени водни пространства и природно базирани решения. Конкретен 
пример е посетен обект „Синьо-зелена инфраструктура в град Берген - Проект за градско 
развитие в Миндемирен“, където също имаше обособен „зелен“ кът за отдих, 
амфитеатър на открито и алпинеум. 

 Различни елементи бяха заимствани и от примера в Норвежкия доклад за добри 
практики „Стратегия на Витория-Гастейс (Испания) за зелена градска инфраструктура“. 

Възможност за реализация (съответствие с налични ресурси) 

 Предвидената дейност съответства на условията и ресурсите, определени по 
настоящия проект. Дейността може да бъде реализирана в рамките на периода до м. 
март 2024 г. с наличните ресурси. Администрацията в лицето на дирекция „Климат, 
енергия и въздух“ в Столична община има възможността да подготви необходимата 
документация и процедури за сключване на договор с изпълнител.  

 Предложената интервенция е част от мярка, заложена в основния стратегически 
документ на СО за адаптация към климатичните промени – „План за действие за 
устойчива енергия и климат“. Мярка А.4.3 от Плана „Създаване на „синьо-зелени“ арки 
за прохлада в градска среда и синя и зелена акупунктура“ предвижда прилагане на 
дребномащабни решения, с голям ефект към адаптация в градска среда. Реализацията 
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на предложената пилотна дейност ще допринесе за изпълнение на мярката по ПДУЕК и 
респективно поетите ангажименти на СО към международната инициатива за климата 
„Глобално споразумение на кметовете за климат и енергия“. 

План за мониторинг и индикатори за постигане на целите 

 Понятието „мониторинг“ обобщава дейностите по наблюдение, събиране на 
данни, анализ и оценка на резултатите. Мониторингът е основна функция от етапа на 
изпълнение на проектните дейности и дава възможност за текущо проследяване на 
реализацията, спазване на времевия график, както и предприемане на коригиращи 
действия при необходимост. Вътрешният мониторинг по проекта ще се извършва от 
експерти – служители в СО и район „Възраждане“. Роля в мониторинга ще има и ОП 
„Паркове и градски градини“. 

Избраните индикатори за мониторинг са обвързани със спецификата на 
проектните дейности и са конкретни, измерими, постижими, реалистични и 
навременни (SMART). Те са предварително определени и количествено изразени. 
Предложените индикатори са два вида: 

Индикатори за резултат – свързани с преките ефекти от реализация на мерките, 
и 

Индикатори за въздействие – свързани с последствията от мерките върху 
бенефициентите.  

Име на 
индикатора 

Вид Базова 
стойност 

Честота на 
измерване 

Целева 
стойност 

Източник на 
информация 

По-ниска 
температура в 
мястото на 
интервенцията 

Резултат 
 

>30оС в най-
топлите 
часове на 
деня (летни 
месеци) 

Два пъти 
месечно 
през първия 
летен сезон 

5 оС по-ниска 
температура 

Отчет на 
термометри 

Брой проведени 
мероприятия 

Резултат 
 

Базовата 
стойност е 0, 
защото в 
момента не 
се 
провеждат 
мероприятия 

В зависимост 
от честотата 
на 
провеждане 
на 
мероприятия 

Мин. 5 
мероприятия 
за година 

Столична 
община, 
район 
„Възраждане“ 

Степен на 
удовлетвореност 
на ползвателите 

Въздействие 0 При 
провеждане 
на 
мероприятие 

Мин. 4 (за 
скала от 1 до 
5) 

Попълване на 
анкета 
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5. Препоръки 
 

 На този етап бихме могли да дадем следните общи предложения/препоръки за 
подобрение на общински документи, нормативна база, образование, стандарти и др. 
качествени аспекти: 

- При разработване на проекти, дори когато са за ремонт, реконструкция и др., да 
се залагат мерки/дейности за адаптация към изменението на климата. Същите 
могат да бъдат част от методиката за оценка на техническите предложения. 

- Да се засили сътрудничеството между институциите на национално и местно 
ниво във връзка с изпълнение на адаптационни дейности (национално 
подпомагане за местни адаптационни дейности). 

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

- При разработване на секторни планове и програми или други стратегически 
документи на общината, същите да са в съответствие с предвижданията на 
ПДУЕК и анализите към него, като водещ документ на СО в областта на климата 
и енергията.  

6. Приложения 
 

Приложение 1: Тематичен анализ на съдържанието на документите  – „визитка“ 

Приложение 2: PESTEL анализ на избраната мярка 

Приложение 3: Проектен фиш за инвестиционна мярка 

Приложение 4: Стратегически и планови документи на Столична община, 
имащи отношение към темата за климатичните промени 
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Приложение 1 

Тематичен анализ на съдържанието на документите  – 

„визитка“ 

2.1. „Стратегия за адаптация към климатичните промени за 

Столична община“ 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 
регионално развитие, околна среда, 
енергетика, туризъм, др.) 

Околна среда (Изменение на климата) 

Име на документа Стратегия за адаптация към климатичните 
промени за Столична община 

Основание за създаване (закон, наредба, 
инициатива,  др.)  

Пакт на кметовете, към която инициатива 
СО се присъедини през 2015 г. 

Кога е създаден (година) 2016 г. 

Период на действие (от г. – до г.)  
Принос/синхрон/съответствие с национални  
или европейски документи в областта на 
климатичните изменения 

Национална стратегия за адаптация към 
изменението на климата 

Как е изработен (с/без участие  на 
заинтересовани страни, кои, могат ли 
да са от значение за бъдещата 
интервенция) 

Изработен от външен консултант.  

Основна цел/и Да даде предварителна качествена оценка 
на уязвимостите и рисковете пред Столична 
община, свързани с изменение на климата, и 
дефинира ключови показатели за 
проследяване на процеса на адаптация. 
Да определи уязвимости и потенциални 
рискове и да дефинира мерки за адаптация. 
 

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. 

Описана е методологията за изготвяне на 
стратегията, направена е оценка на климата 
(настоящи и бъдещи тенденции), уязвимост 
и потенциални климатични рискове в 
различните сектори. Направена е оценка на 
риска. Дефинирани са мерки за адаптация, 
направена е оценка на ефективността им и 
са предложени възможности за 
финансиране (общо).  
Самата стратегия не се отчита, отчитат се 
дейностите в разработения план към нея 
(Отчет към 31.08.2021 г.) 
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Теми от съдържанието с особена 
полезност (може да се посочат 
конкретни страниците) 

Уязвимост и потенциални климатични 
рискове (стр. 25) 
Мерки (51 стр.) 

С коя климатична заплаха има връзка По-високи температури и по-интензивни и 
чести периоди на горещо време, 
интензивни валежи, по-чести и интензивни 
суши. 

Към кои интервенции има повече 
отношение (по-скоро адаптация, по-
скоро  смекчаване, и двете) 

Изцяло към адаптация. 

Съдържа ли конкретни мерки, свързани 
с адаптация или намаляване на 
въздействието върху изменението на 
климата (бъдещи или вече изпълнени) 

Въз основа на идентифицираните рискове, 
са посочени няколко основни направления 
за адаптация, на база на които са 
предложени конкретни мерки за адаптация 
в гореизброените сектори. 
Направена е качествена оценка на 
предложените мерки за адресиране на 
приоритетните рискове, като са използвани 
критериите полезност, ефикасност , 
синергично въздействие и гъвкавост.  

Има ли данни за реализирани 
разходи/бюджети и за какво (общо, за 
конкретна мярка)  или остойностяване 
Да се добавят стойности по 
възможност. 

Стратегията не съдържа конкретни 
бюджети, но са описани възможности за 
финансиране.  

Има ли информация как  е изпълнил 
предназначението си (такава 
информация може да се търси извън 
документа)   

На база на Стратегията са изготвени други 
стратегически документи. Изработен е  
План за адаптация към климатичните 
промени за Столична община, 2019-2025 г., 
който в последствие е заменен с План за 
действие за устойчива енергия и климат, 
2021 – 2030 г. 

Съдържа ли аргументи по позициите на 
PESTEL  (състояние на средата)  

Частично, напр. оценка на ефективността на 
мерките (качествена оценка)  

Идентифицира ли негативни 
въздействия, ако да в каква насока – 
биоразнообразие, устойчиво развитие, 
икономика, социални, др.  

Мерките в стратегията са по-общи и не са 
конкретизирани негативни въздействия.  
Матрица на риска (стр. 43) 

Съдържа ли информация за 
идентифицирани пропуски, които могат 
да бъдат полезни при 
разработването/прилагането на бъдеща 
инвестиционна мярка   

Не 

Информация за конкретни надеждни 
източници на информация 

Басейнова дирекция за управление на 
водите; Изпълнителна агенция по горите; 
Изпълнителна по агенция околна среда; 
Министерство на околната среда и водите; 
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НСИ; “Софийска вода” АД; Столична 
община; Химикотехнологичен и 
металургичен университет и др. 

Информация за използвани технологии, 
когато става въпрос за конкретни 
проекти 

Н.П.  
В Стратегията не са описани конкретни 
проекти 

Актуалност на темата за хората – 
доколко е в дневния ред на местната 
общност  

Темата придобива все по-голяма актуалност 
и популярност. 

Потенциал за влияние върху прилагане 
на бъдещата иновативна инвестиция 

Много голям. 

Нещо специфично от съдържанието Процес на адаптация и ключови показатели 
(стр. 48)  

Друго с потенциал за ползване/полезно Оценка на ефективността на мерките за 
адаптация (стр. 52) 
Мярка в сектор Градоустройство - 
Инвестиции в синьо-зелена инфраструктура 
(напр. зелени покриви) 

Обща оценка на значението на 
документа за бъдещата работа 
по скала от 1 до 10:  
1 - напълно безполезен;   10 - много 
полезен 

10 
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2.2. „План за действие за зелен град“ 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 
регионално развитие, околна среда, 
енергетика, туризъм, др.) 

Околна среда  

Име на документа „План за действие за зелен град“ 

Основание за създаване (закон, наредба, 
инициатива,  др.)  

 

Кога е създаден (година) 2020 г. 

Период на действие (от г. – до г.) 2020 – 2035 г. 
Принос/синхрон/съответствие с национални  
или европейски документи в областта на 
климатичните изменения 

За всяка мярка са изброени ключови 
регулации и стратегически документи, с 
които е свързана.  
Приложение 1: Подробно описание на 
мерките – стр. 71 

Как е изработен (с/без участие  на 
заинтересовани страни, кои, могат ли 
да са от значение за бъдещата 
интервенция) 

Разработен е от външен консултант. 

Основна цел/и Планът има за цел да подобри състоянието 
на околната среда, включително видимо, 
осезаемо подобрение на физическата среда, 
качеството на въздуха и по-доброто 
управление на природния капитал в рамките 
на общината.  
Заложени са три стратегически цели – 
„зелени“, „чиста“ енергия и отговорно 
използване на ресурсите. 
Очакваните ползи са: 
1. Подобряване качеството на въздуха и 
намаляване на емисиите на парникови 
газове.  
2. Ползи за здравето от подобрената 
физическа активност и благополучие на 
жителите на общината. 
3. Възстановяване на екосистемите чрез 
възстановяване на зелените площи, 
коридори и речни корита.  
4. Подобряване на качеството на 
градската среда, създаване на възможности 
за по-висока стойност на земята и ръст на 
туризма. 

Съдържание – кратко представяне - има 
ли анализ и данни, какви;  мерки и 
действия;  механизъм  за мониторинг 
на изпълнението, 
финансиране/бюджет; отговорни лица/ 

Макар че част от необходимите данни са 
били недостъпни за екипа, изготвил плана, 
наличните данни са анализирани. 
Направена е приблизителна финансова 
оценка на отделните мерки, като се 
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организации, извършван ли е 
мониторинг/отчитане за този 
документ – в кой документ/доклад; 
карти, приложения; друго. 

препоръчва да се направи детайлен анализ 
на разходите за всяка мярка преди 
прилагането ѝ. Предложена е детайлна 
схема за мониторинг, оценка и проверка на 
изпълнението на плана. 

Теми от съдържанието с особена 
полезност (може да се посочат 
конкретни страниците) 

Подобряване и разширяване на дела на 
зелените пространства в града. 
Интегриране на зелената инфраструктура в 
целия град и община - стр. 34. 
Критерии за оценка (приоритизиране) на 
мерките – стр. 38. 

С коя климатична заплаха има връзка Топлинни вълни, внезапни/повърхностни 
наводнения, изключително горещи дни. 

Към кои интервенции има повече 
отношение (по-скоро адаптация, по-
скоро  смекчаване, и двете) 

И двете. 

Съдържа ли конкретни мерки, свързани 
с адаптация или намаляване на 
въздействието върху изменението на 
климата (бъдещи или вече изпълнени) 

Съдържа 17 краткосрочни мерки, всяка от 
които е свързана със стратегическите цели. 
По-голямата част от мерките са свързани със 
смекчаване, но има и такива, свързани с 
адаптация към изменението на климата. 

Има ли данни за реализирани 
разходи/бюджети и за какво (общо, за 
конкретна мярка)  или остойностяване 
Да се добавят стойности по 
възможност. 

Всяка мярка е остойностена приблизително, 
като са представени и механизми за 
финансиране. 

Има ли информация как  е изпълнил 
предназначението си (такава 
информация може да се търси извън 
документа)   

Не 

Съдържа ли аргументи по позициите на 
PESTEL  (състояние на средата)  

Частично съдържа такива аргументи. 

Идентифицира ли негативни 
въздействия, ако да в каква насока – 
биоразнообразие, устойчиво развитие, 
икономика, социални, др.  

Не 

Съдържа ли информация за 
идентифицирани пропуски, които могат 
да бъдат полезни при 
разработването/прилагането на бъдеща 
инвестиционна мярка   

Да. Напр. отбелязано е, че координацията 
между различните дирекции в СО може да 
бъде предизвикателство по отношение на 
прилагането на плана. Съществуващата 
мрежа от велосипедни маршрути е 
недостатъчно интегрирана, комфортна и 
безопасна. Делът на зелените 
площи в границите на града е недостатъчен. 
И др. 

Информация за конкретни надеждни 
източници на информация 

Няма конкретно цитирани източници на 
информация. 
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Информация за използвани технологии, 
когато става въпрос за конкретни 
проекти 

Не в конкретика. 

Актуалност на темата за хората – 
доколко е в дневния ред на местната 
общност  

Темата е актуална и придобива все по-
голямо значение. 

Потенциал за влияние върху прилагане 
на бъдещата иновативна инвестиция 

Голям. 

Нещо специфично от съдържанието Визия за „Зелен/а град/община“ и 
стратегически цели – стр. 33 

Друго с потенциал за ползване/полезно Синьо-зелена инфраструктура – стр. 44. 

Обща оценка на значението на 
документа за бъдещата работа 
по скала от 1 до 10:  
1 - напълно безполезен;   10 - много 
полезен 

10 
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2.3. „Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на 

Столична община, 2020-2022 г.“ 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 
регионално развитие, околна среда, 
енергетика, туризъм, др.) 

Енергетика 

Име на документа Краткосрочна програма за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми 
енергийни източници и биогорива на 
Столична община, 2020-2022 г. 

Основание за създаване (закон, наредба, 
инициатива,  др.)  

Задължение по чл. 10 от Закона за енергията 
от възобновяеми източници; 
Рамковата стратегия за устойчив енергиен 
съюз с ориентирана към бъдещето политика 
по въпросите на изменението на климата, 
приета през 2015 г. 
Директива ЕС 2018/2011 за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми 
източници. 

Кога е създаден (година) 2020 г. 

Период на действие (от г. – до г.) 2020 – 2022 г. 

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

Национална стратегия за адаптация към 
изменението на климата. 

Как е изработен (с/без участие  на 
заинтересовани страни, кои, могат ли 
да са от значение за бъдещата 
интервенция) 

Изработен от външен консултант.  

Основна цел/и В периода 2020 – 2022 г. Столична община 
ще продължи да прилага политики, 
насочени към създаване на устойчив модел 
за управление на инфраструктурата за 
производство и потребление на енергия при 
балансирано оползотворяване на 
конвенционални и възобновяеми енергийни 
ресурси на основата на съвременни и  
иновативни енергийни технологии. Тези 
политики са в пълно съответствие с визията 
за енергиен микс, изместен към 
производство на енергия от локални 
възобновяеми източници и значително по-
ефективно потребление. 
Специфични цели: 
Специфична цел 1 - Осигуряване на 
необходими условия за въвеждане на 
устойчив и ефективен подход към 
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управлението на дейностите за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива. 
Специфична цел 2 - Замяна на енергия от 
конвенционални горива в размер на 30 
GWh/год. в общинския и битовия сектор с 
енергия, произведена от възобновяеми 
източници, и намаляване на емисиите на 
парникови газове с 4000 t/год 
Специфична цел 3 - Насърчаване 
използването на възобновяема енергия и 
биогорива чрез разясняване и 
популяризиране на икономическите и 
екологичните ползи от енергията, 
произведена от възобновяеми източници. 
 

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. 

Има всичко изброено. За предложените 
мерки и дейности е направен 
мултикритериен анализ и анализ на 
приоритетните възможности за 
осъществяване на предпроектни 
проучвания. Отчетени са всички изпълнени 
проекти и дейности в предходния период. 
За тези, които не са изпълнени или са 
отложени са формулирани 
подходящи мерки, които да включват 
изпълнението им. 
Представени са възможности за 
финансиране, както и насоки за мониторинг 
и контрол. 
Отчитането на КПНИЕВИБ се осъществява 
чрез годишния отчет към АУЕР по чл. 10 от 
ЗЕВИ (отчет за 2021 г. е изпратен в началото 
на м. март, 2022 г.) 

Теми от съдържанието с особена 
полезност (може да се посочат 
конкретни страниците) 

Профил на общината – стр. 14 
Оценка на потенциала за използване на ВЕИ 
по видове ресурси – стр. 19 
Мултикритериен анализ – стр. 26 
Анализ на приоритетните възможности за 
осъществяване на предпроектни 
проучвания – стр. 27 

С коя климатична заплаха има връзка Индиректно с всички. 

Към кои интервенции има повече 
отношение (по-скоро адаптация, по-
скоро  смекчаване, и двете) 

По-скоро смекчаване. 

Съдържа ли конкретни мерки, свързани 
с адаптация или намаляване на 

Мерките в програмата са разделени 
условно в четири категории – 
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въздействието върху изменението на 
климата (бъдещи или вече изпълнени) 

административни, регулаторни, технически 
и финансови мерки. Всички мерки са 
свързани с намаляване на въздействието 
върху изменението на климата, като част от 
тях имат отношение към адаптация. 

Има ли данни за реализирани 
разходи/бюджети и за какво (общо, за 
конкретна мярка)  или остойностяване 
Да се добавят стойности по 
възможност. 

За всяка мярка е определен отговорник, 
срок за изпълнение, индикативна стойност 
и източник на финансиране. 
Отчетени са разходи за 2021 г. 

Има ли информация как  е изпълнил 
предназначението си (такава 
информация може да се търси извън 
документа)   

В отчета към АУЕР има информация за 
изпълнените мерки. Предстои още едно 
отчитане след приключване на периода на 
програмата. 

Съдържа ли аргументи по позициите на 
PESTEL  (състояние на средата)  

Отчасти - такива аргументи се съдържат в 
направения мултикритериен анализ и 
анализа на приоритетните възможности за 
предпроектни проучвания. 

Идентифицира ли негативни 
въздействия, ако да в каква насока – 
биоразнообразие, устойчиво развитие, 
икономика, социални, др.  

Не 

Съдържа ли информация за 
идентифицирани пропуски, които могат 
да бъдат полезни при 
разработването/прилагането на бъдеща 
инвестиционна мярка   

В анализа на приоритетните възможности 
за осъществяване на предпроектни 
проучвания за направени препоръки за 
извършване на допълнителни дейности 
като напр. цялостно проучване за ефективно 
използване на потенциала от слънчева 
енергия, което да обхваща всички общински 
и жилищни сгради, да се проучи 
допълнително потенциалът за използване 
на геотермална енергия, да се проучат 
възможностите за създаване на енергийни 
кооперативи между общински структури и 
граждани и др. 

Информация за конкретни надеждни 
източници на информация 

НСИ, СО, МРРБ, Институт за пазарна 
икономика, АУЕР, Енергийна агенция – 
Пловдив и множество европейски 
източници.  

Информация за използвани технологии, 
когато става въпрос за конкретни 
проекти 

Не в конкретика. 

Актуалност на темата за хората – 
доколко е в дневния ред на местната 
общност  

Темата е актуална и придобива все по-
голямо значение, особено предвид цените 
на електроенергията. 

Потенциал за влияние върху прилагане 
на бъдещата иновативна инвестиция 

Средно голям. 
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Нещо специфично от съдържанието Оценка на потенциала за използване на ВЕИ 
по видове ресурси – стр. 19 

Друго с потенциал за ползване/полезно Избор на мерки за насърчаване на 
използването на енергия от възобновяеми 
източници –стр. 26 

Обща оценка на значението на 
документа за бъдещата работа 
по скала от 1 до 10:  
1 - напълно безполезен;   10 - много 
полезен 

7 
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2.4. „Проучване на добри практики за топлинните острови (ГТО) на 

територията на Столична община /изследване и картографиране на 

ефекта на градския топлинен остров на територията на София и 

проучване на добри практики за смекчаване на неговото проявление/“ 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 
регионално развитие, околна среда, 
енергетика, туризъм, др.) 

Околна среда  

Име на документа Проучване на добри практики за 
топлинните острови (ГТО) на територията на 
Столична община /изследване и 
картографиране на ефекта на градския 
топлинен остров на територията на София и 
проучване на добри практики за смекчаване 
на неговото проявление/ 

Основание за създаване (закон, наредба, 
инициатива,  др.)  

План за адаптация към климатичните 
промени за Столична община 2019 - 2025 г., 
неразделна част от Стратегия за адаптация 
към климатичните промени на Столична 
община, приет с Решение на СОС № 
265/30.05.2019 г. 

Кога е създаден (година) 2019 г. 

Период на действие (от г. – до г.)  

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

За всяка мярка са изброени ключови 
регулации и стратегически документи, с 
които е свързана.  
Приложение 1: Подробно описание на 
мерките – стр. 71 

Как е изработен (с/без участие  на 
заинтересовани страни, кои, могат ли 
да са от значение за бъдещата 
интервенция) 

Разработен е от външен консултант - екип от 
учени в различни сфери. 

Основна цел/и Изследване на възможностите за 
изпълнение на дейности за намаляване на 
ефекта на „градския топлинен остров“ 

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 обширен анализ на данни, 
методология, предложения са мерки и 
действия, карти, климатично зониране, 
оценка на уязвимостта, заплахите и риска, 
изследвани са добри практики.   
Проучването не е стратегически документ и 
не съдържа бюджет и отговорни лица. 
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Теми от съдържанието с особена 
полезност (може да се посочат 
конкретни страниците) 

Оценка на уязвимостта, заплахите и риска 
от явлението „градски топлинен остров“, 
стр. 98. 
Анализ на очакваните климатични промени 
с хоризонт до 2050 г., стр. 30. 
Изследване на добри практики по 
отношение на ефекта „топлинен остров“ и 
прилагането им на територията на гр. 
София, стр. 103. 

С коя климатична заплаха има връзка Екстремна топлина. 
 

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) 

Съдържа предложения за мерки/добри 
практики, свързани с адаптация и 
смекчаване към ефекта от ГТО. 

Има ли данни за реализирани 
разходи/бюджети и за какво (общо, за 
конкретна мярка)  или остойностяване 
Да се добавят стойности по 
възможност. 

Не. 

Има ли информация как  е изпълнил 
предназначението си (такава 
информация може да се търси извън 
документа)   

Да. Голяма част от предложените мерки са 
залегнали в стратегически документи, като 
напр. ПДУЕК. 

Съдържа ли аргументи по позициите на 
PESTEL  (състояние на средата)  

Не. 

Идентифицира ли негативни 
въздействия, ако да в каква насока – 
биоразнообразие, устойчиво развитие, 
икономика, социални, др.  

Не. 

Съдържа ли информация за 
идентифицирани пропуски, които могат 
да бъдат полезни при 
разработването/прилагането на бъдеща 
инвестиционна мярка   

Да. Напр. отчетено е, че за да са ефективни 
стратегиите и мерките в тази област е 
необходимо да са информационно 
осигурени с ефективна, качествена и 
пространствено обусловена информация за 
градската среда и нейните климатични 
характеристики. Също така е съществено те 
да бъдат интегрирани в основните планови 
и програмни документи, на чиято основа да  
се планира и управлява територията на 
града. 
 

Информация за конкретни надеждни 
източници на информация 

Цитирани са множество чуждестранни и 
български източници на информация. 
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Използвани са данни от метеорологични 
станции, сателитни данни, данни от 
симулации,  от Google Earth, въздушни 
заснемания, кадастрални данни, 
статистически данни, топлинни 
дистанционни изследвания, Urban atlas и 
др. 

Информация за използвани технологии, 
когато става въпрос за конкретни 
проекти 

Не в конкретика. 

Актуалност на темата за хората – 
доколко е в дневния ред на местната 
общност  

Темата е все по-актуална за местната 
общност. 

Потенциал за влияние върху прилагане 
на бъдещата иновативна инвестиция 

Голям. 

Нещо специфично от съдържанието Климатично зониране, теренни изследвания 
и оценка на интензивността на ГТО – стр.64 

Друго с потенциал за ползване/полезно Изследване на добри практики по 
отношение на ефекта „топлинен остров“ и 
прилагането им на територията на гр. София 
– стр. 103 

Обща оценка на значението на 
документа за бъдещата работа 
по скала от 1 до 10:  
1 - напълно безполезен;   10 - много 
полезен 

10 
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2.5. „План за действие за устойчива енергия и климат на Столична 

община 2021-2030 г., включващ Програма по енергийна ефективност и 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива“ 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 
регионално развитие, околна среда, 
енергетика, туризъм, др.) 

Околна среда (Изменение на климата) 

Име на документа План за действие за устойчива енергия и 
климат на Столична община 2021-2030 г., 
включващ Програма по енергийна 
ефективност и Дългосрочна програма за 
насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива 

Основание за създаване (закон, наредба, 
инициатива,  др.)  

Задължение по чл. 12 от Закона за 
енергийната ефективност; 
Задължение по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона 
за енергията от възобновяеми източници; 
Решение № 755/08.11.2018 г. на Столичния 
общински съвет за присъединяване на 
Столична община към Глобалното 
споразумение на кметовете за климат и 
енергия 

Кога е създаден (година) 2021 г. 

Период на действие (от г. – до г.) 2021 – 2030 г. 
Принос/синхрон/съответствие с национални  
или европейски документи в областта на 
климатичните изменения 

Парижко споразумение; Европейският зелен 
пакт; Глобално споразумение на кметовете за 
климат и енергия;  Дългосрочна стратегическа 
визия на ЕС до 2050 г.; Директива относно 
енергийната ефективност; Директива относно 
енергийните характеристики на сградите; 
Директива ЕС 2018/2011 за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми 
източници; 
Закон за ограничаване изменението на 
климата; План за възстановяване и 
устойчивост; Интегриран план в областта на 
енергетиката и климата на Република 
България 2021-2030 г.; Национална стратегия 
за адаптация към изменението на климата; 
Дългосрочна национална стратегия за 
подпомагане обновяването на националния 
сграден фонд от жилищни и нежилищни 
сгради до 2050 г.; Националния план за 
сгради с близко до нулево потребление на 
енергия;  
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Как е изработен (с/без участие  на 
заинтересовани страни, кои, могат ли 
да са от значение за бъдещата 
интервенция) 

Документът е разработен с участие на 
заинтересованите страни в лицето на 
Експертен съвет „Климат и енергия“, който е 
специално създаден със заповед на кмета за 
целите на разработването, приемането, 
мониторинга и отчитането на ПДУЕК. 
Експертният съвет включва представители на 
СО, Министерство на енергетиката, Агенция за 
устойчиво енергийно развитие, Министерство 
на околната среда и водите, Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, 
Софийския университет, Технически 
университет-София, Университета по 
архитектура, строителство и геодезия и други 
заинтересовани страни. Документът е 
преминал и процес на обществени 
консултации. 

Основна цел/и Намаляване на емисиите на парникови газове 
на СО с 40 % спрямо нивата от 2007 г. 
Стратегически цели: 

1. София – климатично неутрален град 
2. София – ресурсно ефективен град 
3. София – адаптивен град  

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. 

Съдържанието включва дългосрочната визия, 
приоритетите и целите на СО. 
Организационната структура на общината, 
външните експерти и участието на 
заинтересованите страни. Зададена е 
финансовата рамка за изпълнение на мерките 
и възможни източници за финансиране. 
Следва раздел за смекчаване на 
климатичните промени, в който е разгледана 
базовата инвентаризация на емисиите на ПГ, 
прогнозен сценарий за развитие без мерки, 
потенциал за намаление на емисиите, мерки, 
очакван ефект от тяхното прилагане и 
прогнозен сценарий при прилагане на 
избраните мерки. Следва раздел за 
адаптация с избор на мерки. Организацията, 
мониторингът и контролът, както и 
изработването на комуникационна стратегия 
са разгледани в отделни раздели.  
Към доклада има 6 приложения с анализи, 
карти и др. 
 
До момента не е извършван мониторинг, тъй 
като Планът беше официално приет през м. 
декември, 2021 г. 
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Теми от съдържанието с особена 
полезност (може да се посочат 
конкретни страниците) 

Участие на заинтересованите страни и на 
гражданите – стр. 36 
Прогнозен сценарий за развитие до 2030 г. 
без допълнителни мерки, проекти и дейности 
за 
Смекчаване на климатичните промени – стр. 
85 
Избор на мерки, дейности и проекти за 
смекчаване на климатичните промени – стр. 
91 
Прогнозен сценарий на развитие при 
прилагане на избраните мерки – стр. 125 
Климатични рискове и уязвимости от 
климатичните промени – стр. 136 
Избор на мерки, дейности и проекти за 
адаптация към климатичните промени – стр. 
143 
Мониторинг и контрол на изпълнението на 
плана – стр. 191 
Комуникационна стратегия – стр. 192. 

С коя климатична заплаха има връзка С всички климатични заплахи. Открояват се 
три вида климатични опасности, за които е 
определена висока степен на уязвимост:  
Екстремна температура 
Интензивни извалявания 
Бури 

Към кои интервенции има повече 
отношение (по-скоро адаптация, по-
скоро  смекчаване, и двете) 

И двете. 

Съдържа ли конкретни мерки, свързани 
с адаптация или намаляване на 
въздействието върху изменението на 
климата (бъдещи или вече изпълнени) 

Съдържа общо 65 мерки – 29, свързани със 
смекчаване на климатичните промени и 36 
мерки за адаптация. 

Има ли данни за реализирани 
разходи/бюджети и за какво (общо, за 
конкретна мярка)  или остойностяване 
Да се добавят стойности по 
възможност. 

Всяка мярка е остойностена. Има срок за 
изпълнение, отговорник, необходим бюджет 
и възможни източници за финансиране. 
871,1 млн. лв. за мерки за смекчаване. 

744 млн. лв. за мерки за адаптация. 

Има ли информация как  е изпълнил 
предназначението си (такава 
информация може да се търси извън 
документа)   

Все още не. 

Съдържа ли аргументи по позициите на 
PESTEL  (състояние на средата)  

Да. Всяка мярка е разглеждана с подобни 
аргументи. 

Идентифицира ли негативни 
въздействия, ако да в каква насока – 

За всяка мярка са описани ползи и очакван 
(положителен) ефект. Не са идентифицирани 
конкретни негативни въздействия. 
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биоразнообразие, устойчиво развитие, 
икономика, социални, др.  

Съдържа ли информация за 
идентифицирани пропуски, които могат 
да бъдат полезни при 
разработването/прилагането на бъдеща 
инвестиционна мярка   

В документа са направени множество 
препоръки за допълнителни/съпътстващи 
дейности.  

Информация за конкретни надеждни 
източници на информация 

Конкретни надеждни източници на 
информация за описани в края на Доклада 
„Оценка на уязвимостта и риска от 
климатичните промени за СО“ в 18 страници 
– започва от стр. 738.  
Те са разделени на източници от 
законодателство, европейски и 
международни документи, публикации и 
страници в интернет. 

Информация за използвани технологии, 
когато става въпрос за конкретни 
проекти 

Не в конкретика, но технологии са споменати 
предвид приоритетите и предложните мерки. 

Актуалност на темата за хората – 
доколко е в дневния ред на местната 
общност  

Темата е актуална и придобива все по-голямо 
значение. 

Потенциал за влияние върху прилагане 
на бъдещата иновативна инвестиция 

Изключително голям. 

Нещо специфично от съдържанието Отличава се изготвеното мащабно проучване 
-  Оценка на уязвимостта и риска от 
климатичните промени за Столична община. 
Анализ за текущото състояние по сектори 
(Приложение 6).  
Също така Комуникационната стратегия 
(Приложение 7) 

Друго с потенциал за ползване/полезно Приложение 4 – Таблици с мерки за 
адаптация 

Обща оценка на значението на 
документа за бъдещата работа 
по скала от 1 до 10:  
1 - напълно безполезен;   10 - много 
полезен 

10 
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Приложение 2 

PESTEL АНАЛИЗ 

Мярка: 

„Синьо-зелена акупунктура в парк „Възраждане“ 

 

Обстоятелства 

на средата  

Идентифицирани 

фактори 

Описание Очакван период 

на действие 

Степен 

на 

въздейс

твие 

Политически Скорошна 

променя на 

правителството 

след 

парламентарни 

избори. 

Позитивно въздействие. 

Новата управляваща 

партия е модерна и 

готово да подкрепи 

идеята. 

4 години Средна 

Не предстои 

промяна в 

местните власти 

през следващата 

година. 

Позитивно въздействие. 

Има принципна 

подкрепа. Мярката ще 

бъде изпълнена в голяма 

степен преди местните 

избори. 

1 година Висока 

Икономически Мярката се 

реализира по 

проект. 

Позитивно въздействие. 

Има осигурено 

финансиране. 

Средносрочен  Висока 

Социално/култу

рни 

Позитивно 

отношение от 

страна на 

ползвателите. 

Позитивно въздействие – 

има предпоставки за 

активно ползване на 

услугата. 

Дългосрочен Средна 

Възможност за 

провеждане на 

различни 

образователни и 

др. мероприятия.  

Позитивно въздействие. 

Очакван положителен 

ефект върху поведението 

на ползвателите.  

Дългосрочен Средна 

Риск от вандалски 
прояви. 

Негативно въздействие.  Дългосрочен Средна 
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Технологични Дейността не 

предполага 

нуждата от 

проучвания и 

специална 

техника.  

Позитивно въздействие – 

дейността може да се 

реализира бързо. 

3-6 месеца Висока 

Екологични Висока 

температура и 

силно нагряване 

през летните 

месеци. 

Негативно въздействие.  

С изпълнението на 

мярката се очаква  

облекчаване на проблема 

с топлинния остров и 

постигане на 

температурен комфорт. 

Дългосрочен Средна 

Въздухът в 

общината е 

замърсен. 

Негативно въздействие.  

С изпълнението на 

мярката се очаква  пряко, 

макар и слабо влияние за 

облекчаване на 

проблема. 

Дългосрочен Средна 

Законови Не съществува 

специфично 

законодателство, 

касаещо 

интервенцията.  

Позитивно въздействие. 

За реализация на мярката 

не са необходими 

специални разрешителни. 

Дългосрочен Висока 

Други  

морал, 

демография, 

индустриален,  

добавена 

стойност –

промяна на 

поведението 

Занемарено 

пространство. 

Негативно въздействие. 

С изпълнението на 

мярката се очаква 

постигане на естетически 

ползи. 

 

Дългосрочен Средно 

Възможност за 

репликация на 

дейността. 

Позитивно въздействие. 

 

Дългосрочен Високо 
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Приложение 3 

ПРОЕКТЕН ФИШ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА МЯРКА 

          

Община Столична община 

Лице за контакт – име, 
длъжност, имейл и телефон 

Г-жа Десислава Билева – зам.-кмет „Зелена система, 
екология и земеползване“, dessislava.bileva@sofia.bg; 
029809851  

 

1. Название на инвестиционната мярка 

„Синьо-зелена акупунктура“ в парк „Възраждане“ 

 

2. Резюме - Общо кратко описание на мярката  

Проектната идея „Синьо-зелена акупунктура“ в парк „Възраждане“ предвижда 
адресиране на локалните негативни прояви на ефекта на градския топлинен остров, 
чрез обособяване на споделено „охладено“ пространство в силно урбанизирана част 
на града, което да се използва както за отдих и намаляване на топлинния стрес на 
посетителите през летните месеци, така и за провеждане на обучителни и екологично 
образователни мероприятия. 

Предвижда се оформянето на засенчен зелен кът, обособен като хладна зона, 
съчетавайки различни решения за адаптация към климатичните промени – 
засенчване чрез озеленяване, мъглообразувателна система, мазилки с отражателни 
частици и настилки с високо албедо, озеленяване с устойчиви на изменението на 
климата видове. 

 
3. Обект и място 

Обектът се намира в зона за отдих "Възраждане" в квартал "Зона Б5", на столичния 
булевард "Опълченска". Парк "Възраждане" се разпростира на площ от 52 дка, като 
24 от тях са на комплекса "Спортна София", който работи от август 2015 г. Над 100 
пейки, алеи, покрити с разноцветна мозайка, 3 чешми, амфитеатър, циркова 
площадка и фонтан са част от съоръженията в парка. 

Паркът е разположен в централната част на града и човекопотокът през него е голям. 
Населението на района в непосредствена близост е приблизително 7500 жители. В 
близост са разположени 1 училище и 2 детски градини с над 1600 ученици. 
Посетителите на парка са не само от близкия жилищен квартал, предвид факта, че в 
близост се разполага цирк, спортни площадки, хранителен магазин и други силно 
посещавани обекти, а и самия парк е „заключен“ между сравнително големи 
транспортни артерии.  

mailto:dessislava.bileva@sofia.bg
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Част от дървесната растителност в парка е сравнително млада и не предоставя 
достатъчно засенчване спрямо прекомерно нагряване. Някои от площите са напечени 
през летните месеци и не могат да осигурят необходимия биоклиматичен комфорт за 
отдих на открито. 

Конкретният обект на интервенция е амфитеатърът, разположен в източната част на 
парка в близост до сух фонтан, и е с площ 150 м2 и капацитет 90 посетители. Обектът 
се състои от амфитеатрално разположени дървени пейки и малка сцена. Зад сцената 
са разположени три вертикални декоративни конструкции с озеленяване. Около 
амфитеатъра няма висока растителност, мястото е изключително напечено и поради 
тези причини неизползваемо. Въпреки това с необходимите интервенции мястото е 
подходящо за обособяване на „охладена“ зона, в която посетителите на парка да имат 
възможност да намалят топлинния товар в топлите месеци, с което да се избегне 
рискът за тяхното здраве, свързан с очакваните по-продължителни и по-често 
случващи се горещи вълни. В допълнение, пространството е изключително 
подходящо и търсено за провеждане на различни мероприятия от намиращите се в 
близост учебни заведения и детски градини, но поради силната си експозиция на 
слънце към момента не се използва.  

  

По отношение на възможностите за репликиране на пилотната мярка, тя е приложима 
както в останалите паркове на СО, така и в други градски пространства, поради 
необходимостта от осигуряване на „охладени“ зони за уязвимите групи, но и поради 
относително компактното решение.  

 

4. Дейности 

Мярката предвижда обособяване на място за събития – споделено „охладено“ 
пространство в силно урбанизирана част на града посредством няколко интервенции 
със синергично въздействие: 

• Засенчване на целия амфитеатър посредством природно-базирани решения – 
аркообразни навеси, позволяващи поддържането на катерлива и друга 
растителност, устойчива на топлина и суша.  
С цел съществуващото пространство да стане използваемо е наложително 
неговото засенчване. Предвижда се това да се направи посредством метална 
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конструкция (по възможност от рециклиран материал), която да позволява 
задържането и развитието на подходяща катерлива растителност, като по този 
начин образува естествено засенчване. Тези навеси (арки) ще покриват цялата 
площ на амфитеатъра, включително сцената. Ще бъде предвидена система за 
капково напояване.  

• Изграждане на системи за оросяване (мъглообразуватели). 
По протежението на металната конструкция ще бъде разположена система за 
водно оросяване, тип мъглообразувател. Питейна вода за захранването ѝ ще 
бъде доставена от най-близката чешмичка. 

• Изграждане на алпинеум с подходяща климатично устойчива растителност. 
Зелените площи, които ограждат амфитеатъра ще бъдат оформени като 
алпинеум - зелен декоративен кът, който съчетава естетично аранжирани камъни 
и/или скални късове с цветя, вечнозелени растения и други растителни видове, 
които са подходящи за очакваните климатични условия в Столична община.  

• Полагане на настилка със светла настилка от естествени материали с нисък 
термичен капацитет; поставяне на мазилка по вертикалните части на 
амфитеатъра с висока отражателна способност, която освен от проникване на 
вода и влага, предпазва основата и от нагряване; освежаване на дървените 
пейки, отново с покритие, което ги предпазва и от нагряване.  

• Осигуряване на подвижен екран и мултимедия за събития и образователни цели 
с насоченост към повишаване информираността на децата, младежите и 
обществеността по въпросите, свързани с климатичните промени и адаптацията 
към тях, както и с практически съвети към уязвимите групи за намаляване на 
топлинния стрес и превенция на негативните последици за здравето от горещото 
време. 

• В допълнение ще бъдат поставени информационни табелки (QR кодове), 
предоставящи информация за обекта, използваните материали, растителност, 
ефекта на охлаждане и др. Ще бъде поставен и термометър, който да отчита 
температурата в зоната за охлаждане.  
 
Растителните видове, използвани при интервенцията ще бъдат съобразени с 
очакваните тенденции за промяна в климата (съвместно с Лесотехническия 
университет), като ще се подберат видове, изискващи минимални грижи, които 
ще бъдат осигурени като част от текущата поддръжка на парка и ще се включат в 
плановете и бюджетите на общината и след изтичане на петгодишния 
мониторингов период на проекта. Това ще позволи и тестването на тези видове в 
реална среда и би могло да послужи за отправна точка при ландшафтни решения 
и в останалите зелени пространства на града.  

 

 

5. Заплаха, към която се прави адаптация 

Съгласно изготвените анализи, част от План за действие за устойчива енергия и 
климат на СО 2021-2030, Стратегия за адаптация към климатичните промени на СО и 
съвместната работа на СО и университети, идентифицираната основна заплаха за 
Столична община е екстремната топлина, засилваща негативните ефекти на т. нар. 
градски топлинен остров. Повишаването на температурата на въздуха със значително 
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надвишаващи нормата стойности (средни и максимални), особено през летните 
месеци в градска среда създава предпоставки за множество негативни ефекти в 
различните сектори. Най-голяма опасност здравето на населението представлява 
задържането на необичайно горещо време за няколко поредни дни – т. нар. гореща 
вълна, чиято проява се свързва с увеличение на случаите на топлинно изтощение на 
организма и броя на топлинните удари, повишение на смъртността от сърдечно-
съдови, респираторни и др. заболявания, обостряне на хронични сърдечно-съдови, 
дихателни и бъбречни заболявания и др. негативни ефекти върху човешкото здраве. 
Именно затова е важно обособяване на „охладени“ зони в градската среда, където 
уязвимите групи да имат възможност да си починат и да намалят топлинния товар. 

Градското планиране е също уязвим сектор от заплахата екстремна топлина по 
отношение напр. на обитатели, работещи и посетители/туристи, които ползват  
зелената инфраструктура в рамките на топлинните острови в по-ниските части на 
града. Съществува специфична уязвимост в по-плътно и интензивно застроени 
квартали с голям дял тъмни запечатани повърхности, по-рядко срещаща се висока 
дървесна растителност, липса на зелени и сини елементи.   

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

Посетените обекти в Норвегия, свързани с мерки за адаптация към изменението на 
климата, бяха насочени предимно към заплахи от интензивни и обилни валежи, 
наводнения, свлачища и др., основно с цел задържане и отклоняване на отточния 
воден поток. Въпреки че идентифицираният климатичен риск за Столична община е 
градския топлинен остров, някои от използваните в Норвегия практики са приложими 
и за нашите цели. Такива примери са изборът на подходящи растителни видове за 
конкретните условия, отворени водни пространства и природно базирани решения. 
Конкретен пример е посетен обект „Синьо-зелена инфраструктура в град Берген - 
Проект за градско развитие в Миндемирен“, където също имаше обособен „зелен“ 
кът за отдих, амфитеатър на открито и алпинеум. 

 

 

7. Иновация: 

Иновацията често се определя като нова идея, която се оказва успешна в практиката. 
Именно това е резултатът, който се очаква от реализацията на предложената мярка, 
интегрираща няколко интервенции със синергиечен ефект. Предложената 
интервенция има продуктов и организационен иновативен характер. Засенчването с 
естествена растителност, както и мъглообразуването не е широко разпространена 
мярка на обществени места в градска среда. Осигуряването на пространство за 
охлаждане по време на топлинни вълни е от изключителна важност особено за най-
уязвимите групи от населението. Използването на светлоотразителни материали 
също допринася за постигането на охлаждащ ефект.  

Създаването и организирането на един информационен и образователен кът на 
открито, с насоченост към адаптационни теми, е също иновация. Тази идея цели 
поведенчески промени, свързани с адаптацията към климатичните промени в 
разнородни целеви групи, но най-вече деца и младежи. 
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8. Индикативен бюджет на проектната идея: 

Общата стойност за реализация на интервенцията е в рамките на 441 хил. лв. с ДДС. 
Ще бъде извършен и строителен надзор на стойност 6 615 лв. с ДДС. 

Проектната идея включва следните компоненти: 

• Засенчване – метална конструкция, растителност, труд  

• Изграждане на системи за оросяване – материали, довеждане на питейна вода 
от най-близкия източник в парка, труд  

• Полагане на настилка, мазилка, освежаване на пейки – материали, труд  

• Подвижен екран и мултимедия, термометър, разработване на 
информационни табели с QR код, материали, труд 

• Алпинеум – материали, труд  

• Инвеститорски контрол 

 

9. Проектна готовност: 

В процес на подготовка на документацията.  

 

10. Начин на възлагане: 

Проектът ще бъде възложен за изпълнение по реда на ЗОП чрез открита процедура 
за възлагане на „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за 
изпълнение на мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата“. 

 

 

11. Съответствие с общинските политики – планове, стратегии: 

Предложената интервенция е част от мярка, заложена в основния стратегически 
документ на СО за адаптация към климатичните промени – „План за действие за 
устойчива енергия и климат на СО, 2021-2030 г.“. Мярка А.4.3 от Плана „Създаване на 
„синьо-зелени“ арки за прохлада в градска среда и синя и зелена акупунктура“ 
предвижда прилагане на дребномащабни решения, с голям ефект към адаптация в 
градска среда. 

Дейността съответства и на Стратегията за адаптация към климатичните промени на 
СО, в която е залегнала мярка „Инвестиции в синьо-зелена инфраструктура“, 
оценена с най-висока степен по отношение на критерии „полезност“ (до каква степен 
предложената мярка е релевантна за адресиране на климатичните рискове и би 
допринесла за процеса на адаптация на общината към климатичните промени) и 
„синергично въздействие“ (до каква степен изпълнението на мярката би довело до 
синергични ефекти (двойни ползи) по отношение на други приоритети и цели). 
Стратегията на СО също така предвижда провеждане на информационни кампании и 
повишаване на знанията и ангажираността на обществото към промените в климата, 
за което предложената дейност е в съответствие. 
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Проектната идея съответства също така на „План за действие за „Зелен град“ на 
Столична община, „Визия за София 2050“, „План за интегрирано развитие на Столична 
община за периода 2021-2027 г.“ както и отговаря на препоръчаните мерки и добри 
практики в „Проучване на добри практики за топлинните острови на територията на 
Столична община“. 

 

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

СО провежда целенасочени усилия за устойчивото развитие на града и осигуряване 
на качествена и благоприятна среда за живущите. Именно в тази връзка през 2015 г е 
изграден и паркът, на чиято територия се намира обектът на интервенция. В 
допълнение, обектът на интервенция е в непосредствена близост до многофамилни 
жилищни сгради, детски градини и училища, спортни и развлекателни обекти. Чрез 
реализацията на планираните иновативни дейности ще се надгради ефектът от 
новореализирания парк, като ще се тества обособяването на „охладени“ зони в 
градските пространства, които да намалят въздействието от градския топлинен 
остров.  

В допълнение, в близост до обекта се реализират и дейности за облагородяване и 
подобряване на градската среда в междублоковите пространства. 

Ще бъде разработена програма със съответното съдържание, насочено към 
адаптация към климатичните промени, по която да се провеждат информационни и 
обучителни мероприятия. В допълнение част от събитията в културния календар на 
СО ще се реализират на откритата споделена сцена. 

 

13. Резултати от консултативната среща 

Консултативната среща на Столична община се проведе на 06.07.2022 г., от 15,00 до 
17,00 ч., в Комплекс „Възраждане“, в парк „Възраждане“, София. Срещата беше 
открита от зам.-кмет на Столична община, Направление „Зелена система, екология и 
земеползване“ и директора на НДЕФ. 

В срещата се включиха 24 участници от: 

1. Столична община - Направление „Зелена система, екология и 

земеползване“ в –т.ч. дирекция „Зелена система“, д-я „Климат, енергия и 

въздух“,  

2. ОП „Паркове и градски градини“ 

3. Районна администрация „Възраждане“ 

4. Лесотехнически университет - София 

5. НДЕФ 

6. Консултанти на НДЕФ 

След представяне на идейния проект от страна на експерт „Действия по климата“, част 
от екипа на СО в проекта, се състоя дискусия, в която единодушно беше изразено 
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мнението, че изборът на мястото за интервенция е много подходящ, поради няколко 
причини: 

• Паркът е сравнително нов и се развива, посетителите търсят сянка; 

• Местоположението на обекта е в близост до Зона Б5, където има множество 
многофамилни жилищни сгради и запечатани пространства; 

• Пилотният проект може да се разшири/репликира и на други места в парка; 

• В тази част на парка се усеща липса на засенчени места. 

Представители на Лесотехническия университет изразиха становище, че е 
необходимо да се провеждат подобни обсъждания при проектирането на такъв тип 
мерки, така че да се избегнат пропуски при реализацията им. Отразено беше 
разминаване между теорията, която се преподава в университетите, и практиката. 
Дискутирана беше необходимостта от обучение на инвеститорите и провеждане на 
конкурси за проекти, в резултат на които може да се извличат полезни идеи. 
Коментирана беше и необходимостта да се използват подходящи (бързо растящи) 
растителни видове.  

Специално внимание беше обърнато от страна на районната администрация, че е 
много важно да се използват качествени, здрави и устойчиви материали при 
изпълнението. 

Коментирана беше възможността подобни интервенции да се правят и на други места 
в столицата. Като подходящи такива бяха изброени площад „Възраждане“, други 
площади, пространства около НДК, в района на Люлин, други паркове.  

Обобщение 

Като цяло срещата премина в изключително позитивна и конструктивна атмосфера. 
Дискусията беше целенасочена и ползотворна – в центъра на вниманието беше 
адаптацията към климатичните промени. Участниците в срещата единодушно 
подкрепиха представената проектна идея.  
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14. Нещо друго, специфично за тази мярка: 

Предвидената интервенция ще бъде реализирана като пилотен проект, който да 
започне да действа експериментално в избрания градски район и постепенно да се 
разшири и репликира в други интегрирани пространства за широко обществено 
ползване (публични пространства и зелени площи) в рамките на засегнатите 
територии от ефекта на градския топлинен остров. 

Мярката ще има синергично действие и ще допринесе и за подобряване на качеството 
на въздуха чрез производство на кислород, улавяне на CO2, филтриране на 
суспендирани частици. 

Не на последно място реализацията на дейностите ще доведе до повишаване 
информираността на обществеността по въпросите за климатичните промени и 
адаптацията към тях. 
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Приложение 4 

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ 

КЪМ ТЕМАТА ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ, КАКТО И ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ИЗПЪЛНЕНИ ИЛИ В 

ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОЕКТИ 

 

1. Програма за София (План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021-

2027 г.) 

https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsofia/  

 

2. Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми  

енергийни източници и биогорива на Столична община 2020 – 2022 г.; 

КПНИЕВИБ 

 

3. План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030 г. 

(ПДУЕК), включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива; 

https://www.sofia.bg/en/web/guest/energy-and-climate-action-plan  

Приложение 6: 

Оценка на уязвимостта и риска от климатичните промени за столична община. Анализ 

за текущото състояние по сектори 

 

 

4. Стратегия за адаптация към климатичните промени за Столична община; 

САКП СО  

 

5. План за действие за устойчиво енергийно развитие (ПДУЕР) на Столична община 2012 – 

2020 г. 

ПДУЕР 

 

6. План за действие за „Зелен град“ на Столична община  

План за действие за "Зелен град" 

 

7. Визия за София - дългосрочна стратегия за развитието на столицата и крайградските 

територии до 2050 г. 

https://vizia.sofia.bg/  

 

8. Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Столична 

община 2021-2026 

КППКАВ 

Приложения: https://www.sofia.bg/en/components-environment-air   

 

9. План за устойчива градска мобилност на град София; 

https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsofia/
https://www.sofia.bg/documents/20182/4083914/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf/f92f0ba7-b315-43e1-b943-826bd6cb693f
https://www.sofia.bg/en/web/guest/energy-and-climate-action-plan
https://www.sofia.bg/documents/20182/15392637/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+6+-+%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf/9f7abe9e-2065-4d8a-8101-4652f9e8ad7d
https://www.sofia.bg/documents/20182/15392637/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+6+-+%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf/9f7abe9e-2065-4d8a-8101-4652f9e8ad7d
https://www.sofia.bg/documents/20182/4083914/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%A1%D0%9E.pdf/eee054ce-c2be-4fb6-aef2-9523ca7ebbdc
https://www.sofia.bg/documents/20182/4083914/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+2012-2020.pdf/a182d02c-d61a-40a6-bada-542563ef2cf4
https://www.sofia.bg/documents/20182/8081221/5.+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.pdf/c3116868-40e7-4b72-adaa-d73732233a63
https://vizia.sofia.bg/
https://www.sofia.bg/documents/20182/12266186/2021-05-05-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB.1.pdf/2835466e-f861-49c0-94f8-a5b9d61755a5
https://www.sofia.bg/en/components-environment-air
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https://swiss-contribution.bg/news/stolichna-obshtina-prie-plan-za-ustoychiva-gradska-

mobilnost   

 

10. Проекти, изпълнявани от Столична община:  

- „Проучване на добри практики за топлинните острови на територията на Столична 

община /изследване и картографиране на ефекта на градския топлинен остров на 

територията на София и проучване на добри практики за смекчаване на неговото 

проявление/“ 

 

- „Цялостно проучване за ефективно използване на потенциала от слънчева енергия в 

общински сгради“, окт. 2021 г. 

Проучването не е публикувано официално. Докладът е наличен в СО. 

-  

- "Насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони“ 

(CITIES4CSR), финансиран по Програма "УРБАКТ III" 

 

- „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради – SHEERenov“, 

финансиран по Програма „Хоризонт 2020“    

 

Страницата на проекта е на следния адрес, където има информация и на английски 

език https://sheerenov.eu/  

 

- „Хранителна вълнà – овластяване на градската младеж за климата”, финансиран по 

Програма на Европейската комисия „Повишаване на обществената информираност 

по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС“ DEAR 

Страницата на проекта е на следния адрес: https://www.foodwave.eu/  

 

- „Български форум за енергийна ефективност- иновативно финансиране за сградния 

сектор“ (с акроним на английски език „BeSMART“) по програма „Хоризонт 2020“ 

Страницата на проекта е на следния адрес: https://www.besmartproject.net/  

 

https://swiss-contribution.bg/news/stolichna-obshtina-prie-plan-za-ustoychiva-gradska-mobilnost
https://swiss-contribution.bg/news/stolichna-obshtina-prie-plan-za-ustoychiva-gradska-mobilnost
https://www.researchgate.net/publication/337830859_PROUCVANE_NA_DOBRI_PRAKTIKI_ZA_TOPLINNITE_OSTROVI_NA_TERITORIATA_NA_STOLICNA_OBSINA_IZSLEDVANE_I_KARTOGRAFIRANE_NA_EFEKTA_NA_GRADSKIA_TOPLINEN_OSTROV_NA_TERITORIATA_NA_SOFIA_I_PROUCVANE_NA_DOBRI_PRAKT
https://www.researchgate.net/publication/337830859_PROUCVANE_NA_DOBRI_PRAKTIKI_ZA_TOPLINNITE_OSTROVI_NA_TERITORIATA_NA_STOLICNA_OBSINA_IZSLEDVANE_I_KARTOGRAFIRANE_NA_EFEKTA_NA_GRADSKIA_TOPLINEN_OSTROV_NA_TERITORIATA_NA_SOFIA_I_PROUCVANE_NA_DOBRI_PRAKT
https://www.researchgate.net/publication/337830859_PROUCVANE_NA_DOBRI_PRAKTIKI_ZA_TOPLINNITE_OSTROVI_NA_TERITORIATA_NA_STOLICNA_OBSINA_IZSLEDVANE_I_KARTOGRAFIRANE_NA_EFEKTA_NA_GRADSKIA_TOPLINEN_OSTROV_NA_TERITORIATA_NA_SOFIA_I_PROUCVANE_NA_DOBRI_PRAKT
https://www.researchgate.net/publication/337830859_PROUCVANE_NA_DOBRI_PRAKTIKI_ZA_TOPLINNITE_OSTROVI_NA_TERITORIATA_NA_STOLICNA_OBSINA_IZSLEDVANE_I_KARTOGRAFIRANE_NA_EFEKTA_NA_GRADSKIA_TOPLINEN_OSTROV_NA_TERITORIATA_NA_SOFIA_I_PROUCVANE_NA_DOBRI_PRAKT
https://www.sofia.bg/en/web/guest/cities4csr
https://www.sofia.bg/en/web/guest/cities4csr
https://www.sofia.bg/en/web/guest/programa-sheer-enov
https://www.sofia.bg/en/web/guest/programa-sheer-enov
https://sheerenov.eu/
https://www.sofia.bg/en/web/guest/foodwave
https://www.sofia.bg/en/web/guest/foodwave
https://www.sofia.bg/en/web/guest/foodwave
https://www.foodwave.eu/
https://www.besmartproject.net/

