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Настоящия доклад е изготвен в рамките на „Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни 

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

партньорство с Западнонорвежки изследователски институт (WNRI). 

Изготвянето му е изцяло съобразен с предоставената Методология за анализ на общински 

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

Доклада за международния опит и добри практики от Норвежките партньори. От голяма полза за 

изготвянето на анализите и финализиране на предложените инвестиционни мерки е споделения опит 

от колегите в Норвегия, особено от Норвежката дирекция за водни ресурси и енергия NVE – 

регионален център гр. Берген. Не без значение са и проведените работни срещи на общините с 

консултантите, на които бяха уточнени специфичните изисквания към проекта и получени 

допълнителни насоки за работата по него. 

В рамките на процеса по изготвяне на настоящия доклад бе предоставена техническа помощ и 

обучение на служителите на общинските администрации посредством няколко он-лайн и 2 работни 

срещи от партньорите по проекта. Беше проведено и учебно пътуване до област Вестланд – Норвегия 

за споделяне опита на норвежките партньори в борбата с климатичните изменения. 

След преглед на стратегическите документи, налични в Община Варна, на база направените анализи 

екипът идентифицира, като основна климатична заплаха за гр. Варна интензивните и неравномерни 

извалявания и последствията от тях. Валежите са дискретно явление с много по-голяма естествена 

вариабилност в пространството и времето. Това натоварва допълнително с несигурност очакваните 

бъдещи климатични екстремни явления, свързани с валежите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Въведение 

След средата на 1990-те години годишните валежи показват тенденция към повишение, като през 

последните години има тенденция към зачестяване на случаите с типично пролетно-летен тип 

конвективна облачност с валежи от дъжд, гръмотевични бури и понякога с валежи от град през зимни 

месеци като януари и февруари. Има значително увеличение и на средния брой дни с денонощни суми 

на валежите над 100 mm с около 30% за периода 1991-2007г. спрямо базисния период 1961-1990 г. 

Предвид характера на изпълнявания проект, териториалното разположението на община Варна, 

актуалните във времето проблеми и начините за справянето с тях, както и социалния, икономически 

и екологичен ефект, който тези проблеми имат върху обществеността, експертният екип на община 

Варна избра да разгледа подробно свлачищата в урбанизирани територии, повлияни от 

интензивните валежи като природно бедствие и проблем за град Варна и да предложи вариант за 

ограничаване риска от развитието им чрез прилагане на мерки за адаптация към климатичните 

промени. 

Свлачищата са едни от най-значимите катастрофални явления, които се отразяват негативно върху 

състоянието на околната среда, техническата инфраструктура и имуществото на гражданите. Те се 

обуславят както от природни фактори (предразположен към свлачищна активност геоложки строеж, 

интензивна тектоника, земетресения, колебания на нивото на подземните води, ерозия и др.), така и 

от антропогенни фактори като незаконно строителство в рискови терени, засилващи се 

урбанизационни процеси на определена територия, все по-интензивните и неравномерни 

извалявания, резултат от климатичните изменения в регионален и глобален мащаб и последиците от 

тях. 
 

В контекста на проекта, свързан с прилагане на иновативна мярка за смекчаване/адаптация на 

въздействията, породени от измененията на климата, считаме, че предложената инвестиционна мярка 

би била едновременно успешна в дългосрочен план, както и би имала изключително голям социален 

ефект сред обществеността. Местното население е информирано и познава негативните въздействия 

от геодинамичните процеси на територията вследствие на интензивните валежи и приема позитивно 

мерките, които се предприемат от Общината в тази насока. 

В отсъствие на стратегии и планове за адаптация към изменението на климата на регионално и местно 

ниво, община Варна предлага да бъде внедрена Превантивна система за наблюдение и контрол на 

негативните геодинамични процеси вследствие на интензивни валежи на територията на община 

Варна, включваща следните модули: 

Модул 1: Изпълнение на пилотен проект за наблюдение динамиката на геодинамичните процеси и 

изграждане на контролно-измервателни системи в свлачищни райони за мониторинг - проектиране 

и изграждане на КИС 

Модул 2: Дигитализация на данни за локализиране и проследяване в реално време на 

регистрирани и новоактивирани негативни геодинамични процеси и рискови зони на територията 

на община Варна 

Модул 3: Разработване на Пътна карта за смекчаване последиците от негативните и разрушителни 

геодинамични и гравитационните склонови процеси и явления на територията на Община Варна. 



 
 

 

Целта на предложената мярка е осигуряване контрол и мониторинг на негативните геодинамични 

процеси, свързани с изменението на климата и дава възможност за своевременна реакция, както на 

местните органи на самоуправление, така и на обществеността и населението. Освен това 

изпълнението на Модул 2 и Модул 3 дава възможност за концентриране на информацията за 

всички рискови зони на територията на Общината, повлияни от интензивните валежи и тази 

информация ще бъде публично достъпна. 

Последствията от изменението на климата вече може да се видят в Европа и по света, и тези 

въздействия се очаква да се засилят през идните десетилетия. Температурите се покачват, валежите се 

изместват, ледниците се топят, нивото на моретата става все по-високо и екстремни метеорологични 

условия, водещи до рискове като наводнения и засушавания става все по-често срещани явления. 

Приспособяване към изменението на климата и смекчаването на последиците са тясно свързани 

помежду си. Въпреки, че те често се разглеждат като отделни теми или области на политиката, е много 

важно да се разгледат връзките между тях. Някои от адаптационните реакции имат ясни ползи за 

смекчаване, но някои действия могат да доведат до "несполучлива адаптация" - т.е. вместо 

намаляване на уязвимостта към изменението на климата, те всъщност го увеличават или намаляват 

способността за адаптация. Някои действия могат също да разпределят ползите от адаптацията 

неравномерно в обществото. 
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2.  Модел и критерии за идентифициране и избор на основни 
климатични рискове/заплахи за адаптация към техните въздействия 

По отношение на очакваните промени в режима на валежите, вероятно е да се наблюдава 
намаляване на валежите, което ще доведе до значително намаляване на общите водни резерви в 
страната, като в същото време тенденцията е към увеличаване количеството и интензитета на 
валежите за единица време. Прогнозите в тази връзка сочат намаляване на валежите с около 10 
процента до 2020 г., с 15 процента до 2050 г. и с до 30-40 процента към 2080 година. Повечето 
сценарии за изменението на климата предвиждат вероятността валежите през зимните месеци да 
нарастват до края на века, като едновременно с това се очаква увеличението да бъде компенсирано от 
значително намаляване на валежите през летните месеци.  

Община Варна се класира на шесто място сред районите с най-висока степен на уязвимост и по 

четирите предизвикателства, като неговият общ индекс на уязвимост е 82 от 100 възможни. Повишен е 

рискът от периодично засушаване, ветрова ерозия, морска абразия и ново активизиране на 

свлачищната дейност. Адаптацията към климатичните промени е от съществено значение за 

варненския регион, защото те могат да повлияят негативно на селското и горското стопанство, на 

развитието на туризма, на рибарството, на производството на енергия, на състоянието на водните 

ресурси и на общото биологично равновесие в района. 

Климатичните промени стават по-осезаеми чрез екстремните климатични явления, защото те са 
свързани с чувствителни отклонения от нормалното състояние на климата на дадено място. 

Расте и интензивността на неблагоприятните (опасни) климатични явления в умерените ширини – 
интензивни валежи, продължителни суши, снежни бури, смерчове и други. На редица места е 
установена промяна в честотата и силата на отделните метеорологични събития, дори и това да не се 
отразява съществено в средните климатични стойности. Така например, през последните години в 
Варна се наблюдава концентриране на валежите в няколко големи извалявания, вместо в множество 
по-малки, като при това общата сума се променя малко или незначително /Приложение №1/. Това 
явление е негативно, тъй като ефектът на един голям по количество, но кратък по време валеж, може 
да бъде катастрофален, причинявайки наводнения. Освен това влагата се усвоява много по-добре от 
растенията (както диворастящите, така и културните), когато се разпределя на малки порции за 
продължително време. Климатичните явления имат силно влияние върху водния кръговрат и баланс, 
върху състоянието и режима на реките и езерата, върху качеството на водите. 

Повишаването на нивото има редица негативни ефекти: заливат се плодородни крайбрежни земи, а за 

да се предотврати това се налагат скъпоструващи брегоукрепителни мероприятия (изграждане на диги 

и шлюзове). Постепенното покачване на нивото води до нестихваща и висока активност на 

абразионните процеси, които рушат морските брегове, тъй като не може да се достигне състояние на 

равновесие.  

Морето „отхапва“ все нови части от сушата вследствие на абразията, постоянно се активизират 

свлачища и срутища, вследствие на интензивните и непостоянни валежи. По-голяма е честотата на 

наводненията поради по-лесното навлизане на вълните в сушата в щормовите периоди през годината.  

Подобно на много други региони в страната, община Варна е изложена на почти всички видове 

природни бедствия и рискове, свързани с изменението на климата. Събитията, произтичащи от тези 

рискове водят не само до загуба на човешки живот, но и причиняват щети на стойност милиони левове 

всяка година, като по този начин до голяма степен засягат икономическата стабилност и растеж на 



 
 

6 

 
 

района. Въздействието на подобни събития често надхвърля границите на региона, в който те 

възникват и потенциално могат да застрашат значителни по мащаб територии в съседни територии. 

Броят на загиналите и пострадали в резултат на природни бедствия също отбелязва нарастване, което 

говори за все по-голяма уязвимост. Сред най-честите хидрометеорологични и геофизични природни 

опасности са наводненията, вследствие на интензивните и неравномерни валежи,   екстремните 

температури, бурите, горските пожари, свлачищата и засушаванията. 

Поради наличие на разлики в  типологизационните схеми за анализ на данните за настъпилите 

природни бедствия,  през 2007 г. Центърът за изследване на епидемиите от бедствията (CRED), Minich 

RE, Swiss RЕ, Азиатският център за намаляване на бедствията (ADRC) и Програмата за развитие на 

Обединените нации (UNDP) проведоха съвместна инициатива за създаване на нова, обща 

класификация на природните бедствия като отправна точка за създаване на стандартизирана 

международна класификация на бедствията и терминологията за тях. 

Целта на тази инициатива е да се създаде йерархия и терминология за всички световни и регионални 

бази данни за природни бедствия, да се установят общи дефиниции за групите бедствия и техните 

основни типове и подтипове и да стане възможен коректния обмен на данни за природните бедствия 

на глобално ниво. Класификацията е построена върху причинно-следствената връзка между 

бедствията и факторите, които ги пораждат и разграничава две основни групи бедствия – природни и 

технологични, шест групи природни бедствия – геофизични, метеорологични, хидроложки, 

климатични, биологични и космически. Всяка група включва основни типове и подтипове природни 

бедствия, (Below et al., 2009) 

Типология на природните бедствия ( по Below et al. 2009) 

Основна 

група 

Група Основен тип Под-тип Под-под-тип 

Природни 

бедствия 

Геофизични Земетресения   

  Вулкански изригвания   

  Движения на земни 

маси/сухи/ 

Срутища, 

свлачища, 

пропадания 

Внезапно 

пропадане, 

постепенно 

пропадане 

 Метеорологични Буря Тропическа 
Извънтропическа 
Локална 

Гръмотевична, 
Снежна 
Пясъчна/Прашна 
Торнадо 
Орографска /фьон/ 

 Хидроложки Наводнение/Извалявания Речно, Общо 
Локално 
Крайбрежно 

Кално-каменен 

поток 



 
 

7 

 
 

  Движение на земни 

маси /мокри/ 

Свлачища Лавини 
Пропадания 

Снежни лавини 

Кални лавини 

Внезапно 

пропадане 

Постепенно 

пропадане 

 Климатични  
 
 

Екстремни  
температури 

Топли Вълни 
Мразове 
Екстремни условия  
през зимата 

Мраз, скреж 
Снежни преспи 
Обледяване 

  Суша Атмосферна 
Хидроложка 
Засушаване 

 

  Пожари Горски  

 Биологични Епидемии  Вирусни инфекции 
Бактериални 
инфекции 
Паразити Скакалци 
и др. 

 
 

  Инсекти   

  Ухапване от животни   

 Космически  Метеорити Астероид   

Източник: Munich RE NatCatService 

Отрицателните ефекти от природните бедствия са обострени допълнително от нарасналия дял на 
обезлесяването, лошо поддържаните отводнителни канали, лошо поддържана водоснабдителна и 
отвеждаща инфраструктура. Наред с нанасянето на имуществени щети, различни инфраструктурни 
обекти от местно и национално значение често са засегнати от затварянето на пътища, разрушени 
мостове и свлачища. Щети търпят и електропреносните и електроразпределителните мрежи. 

Съчетанието от няколко комплексни фактора, включващи системи за ранно предупреждение, 

информационни кампании, адаптация на инфраструктурата и строга нормативна уредба може да 

бъде доста полезно за ограничаване на възможното отрицателно въздействие, причинено от 

интензивните извалявания на територията на община Варна.  

Заплахата, съдържаща се в отказа за справяне с рисковете, свързани с климата, е, че ако хората 

изчакват прекалено дълго преди да предприемат стъпки, може да се окаже необходима много по-

скъпа интервенция или възможността за успешно преодоляване на въздействието от изменението 

на климата да изчезне изцяло.  

Това показа и опитът, споделен от норвежките партньори при обиколка на района около гр. Берген. 

Всички мерки, предприети за смекчаване и/или намаляване негативните последици от изменението 

на климата в определени ситуации струват прекалено скъпо. 
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Една от възможностите за местните власти е да бъдат определени подходящите приоритети за 

ограничаване на риска посредством отчитането на профила на риска на района,  както и чрез 

създаването на планове за ограничаване на метеорологичните рискове.  Както бе споделено в NVE,  

създаването на дългосрочно и средносрочни стратегически документи очертават и гарантират 

изпълнението на препоръчваните мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата. При 

изготвянето на Модул 3 Пътна карта.... може да се използва предоставената Методология от 

Норвежкия партньор за изготвяне на подобен стратегически документ.  

Другите примери на различни подходи включват:  

 идентифициране на рисковете и забрана на изграждането на жилища в зони, оценени като 

високорискови;  

 изграждане на инфраструктура и къщи, които са устойчиви на природните рискове;  

 изграждане на буфери;  

 проектиране и изпълнение на системи за ранно предупреждение;  

 разработване на политики и планове за действие;  

 иницииране и провеждане на информационни кампании и развиване на култура, която подкрепя 

предотвратяването на риска и устойчивостта 

Ако бъдат подготвени и изпълнени правилно, повечето от тези мерки ще бъдат рентабилни при 

случаите на екстремни климатични явления със сравнително слабо въздействие. 

Българският нормативен акт, уреждащ природните и причинените от човека бедствия, е Закона за 

защита при бедствия, приет през 2006 г. Този закон задава нормативната и регулаторната рамка на 

дейностите по предотвратяването, овладяването, подготвеността и отговора, и очертава 

организационната структура, основните функции и задачи на националната, областната и местната 

администрация (включително частните заинтересовани страни) по отношение на дейностите за 

намаляване на риска при бедствия (НРБ). Законът постановява, че основният инструмент за защита 

срещу бедствия са редица превантивни дейности с цел намаляване на риска от бедствия.  

Превантивните дейности включват анализ и оценка на рисковете от бедствия; изготвяне на карта на 

риска; установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях; мерки за 

намаляване уязвимостта на инфраструктурите и обектите им; изграждане и поддържане на системи 

за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване, и превантивен контрол. Наблюдението, 

ранното предупреждение и оповестяването се основават на информация и данни, предоставени от 

физически лица, организации и институции, както и върху информацията и данни от системи за 

мониторинг на метеорологични, хидрологични, сеизмологични, химически, биологични, 

радиологични, ядрени, екологични и други явления. 

Всички мерки, заложени в Закона за защита от бедствия са насочени преди всичко към превенция с 

цел намаляване негативното въздействие и последици на вече възникнали природни явления. 

За Област Варна и Община Варна няма разработени документи за адаптация към климатичните 

промени (АКП), но има някои мерки, касаещи подобряването на екологичното състояние в района, 
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зелените системи, борбата с ерозията, свлачищата и срутищата по Черноморското крайбрежие, които 

са в пряка връзка с намаляване риска от въздействията на изменението на климата. 

 2.1. Териториално разположение и характеристики на община Варна 

Община Варна е разположена в източната част на Варненска област върху площ от 237,5 кв. км. На 
изток Общината граничи с Черно море, на север - с община Аксаково, на запад - с общините Аксаково и 
Белослав, на юг - с община Аврен. Съгласно данни на НСИ общата територия на Община Варна е в 
размер на 237 485 дка, от които земеделската земя е 40%, горски площи 26%, населени места 21% . 
Експлоатацията на останалата територия е свързана с транспорта и инфраструктурата, добив на 
полезни изкопаеми, водни течения и водни площи, населени места и др. 
Варна е един от градовете в България, в който непрекъснатото нарастване на населението и 

курортните зони предизвикват сериозни жилищни и строителни проблеми. За голямо съжаление 

районите в близост до града, подходящи за промишлено и жилищно застрояване са в значителна 

степен ограничени от естествения релеф, морето или засягането им от съвременни или древни 

свлачища, ерозията и абразията, Които активно се влияят от климатичните промени и свързаните с тях 

проявления – в случая извалявания. 

Крайбрежната зона почти по цялото си протежение представлява висок и стръмен, на места почти 
отвесен скат, образуван от морската абразия, като в различни райони от тази зона са регистрирани 
съвременни свлачища. Част от тях са активни и към настоящия момент. 

2.1.1. Климат  

Климатът, в съчетание с природните условия създават благоприятни възможности за развитие на 
индустрията, търговията, туризма и комуникациите в региона. Районът притежава своеобразен 
климат. Той е омекотен от близостта и влиянието на водните басейни - Черно море, Варненското и 
Белославското езера. Зимата е сравнително мека, лятото - прохладно, а есента - продължителна и 
топла. 

Влиянието на морето се усеща в една ивица от крайбрежната част, достигаща до 12-13 км навътре в 
сушата. В зависимост от релефа тя може да достигне значително по-навътре. 

Годишната сума на валежите на територията на общината възлиза на 545 мм. Зимата е сравнително 
топла и снежната покривка не се задържа за продължителен период от време. Характерни за района 
са умерените и силните ветрове - средногодишната скорост на вятъра е около 3,5 м/сек. 

2.1.2 Геоложки условия 

Най-старата геоложка формация в региона на Община Варна, която е установена само по сондажен 
път е с валанжска възраст. В седиментите на валанжа се формират отделни и общи водоносни 
хоризонти със седиментите на средния еоцен и сармата. 

Геоложка формация в региона, с най-стара възраст, която се разкрива на повърхността включва 
седиментите на палеогена. Те са представени от мощен комплекс с дълбочина, около 120 м., 
обхващащи сивобежови глинесто- песъчливи алевролити и сиви алевролитови глини. 

С най-широко разпространение в разглежданата територия са седиментите на_неогена. Седиментите 
на кватернера са с най-млада възраст. Представени са от конгломерати, от средно до едрозърнести 
пясъци, както и от льосоподобни седименти. 

2.1.3 Тектоника 

В тектонско отношение Варненската област е със сложна и разнообразна тектоника, която обхваща 
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различни по стил и характер структури. Основните мегаструктури, отразени в региона са Мизийската 
платформа и свързаните с нея структури от Долнокамчийското понижение. 

На фона на Мизийската платформа в региона са развити южната част на Варненската моноклинала и 
Провадийската синклинала, отделени от Венелин - Толбухинската дислокация. На запад, Варненската 
моноклинала се ограничава от Венелин - Толбухинската разломна зона, която има старо заложение с 
няколкократно проявени разломни движения. Представлява сноп от разломи, разположени в зона 
със субмеридионална посока с ширина 3-4 км до 15-20 км. Долнокамчийското понижение се намира 
на юг от Варненската моноклинала, от която е отделена посредством разлом или сноп от разломи, 
преминаващи приблизително до долината на р. Камчия. 

2.1.5 Инженерно-геоложки условия 

На база физикомеханични показатели на скалите на територията на община Варна могат да се 
конкретизират следните инженерно-геоложки комплекси: 

 Скални и полускални. Към тях се отнасят терените, заети от варовици, пясъчници и мергели. 
Установяват се на много места в гр. Варна, като най-често са като пачки и отделни хоризонти 
сред глинесто-песъчливите комплекси на неогена.  

 Глинесто-песъчлив фациес. Заема по-голямата част от територията на област Варна. 
Представени са от песъчливи, варовити и мергелни глини, глинести пясъци с кватернерна и неогенска 
възраст без определена закономерност на литоложките разновидности в хоризонтално и вертикално 
направление. Льосоподобните седименти се причисляват към слабо до средно пропадъчните почви 
при намокряне. 

 Рохкави. Към този инженерно-геоложки тип се отнасят морско- езерните пясъци, чакълите с 
глинесто-песъчлив запълнител, блатните глини и торфът. Заемат ниските части, разположени в близост 
до морето и езерото. Блатните глини и торфените прослойки се установяват на много места край 
езерото. 

Всички описани до тук инженерно-геоложки комплекси попадат в райони с максимален интензитет 
на сеизмичните процеси от VII и VIII степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник, съгласно 
сеизмичното райониране на Р България от 1987 г., върху които активно влияят и валежните процеси 

2.1.5.1.Инженерно-геоложко райониране 

В зависимост от това от какви инженерно-геоложки комплекси са изградени терените на област 
Варна, тяхната пригодност като земна основа, наличието на почвени води, могат да се обособят 
следните три Инженерно-геоложки района: 

  Инженерно-геоложки район “А ” 

Към този район са отнесени терени от територията, засегнати от стари, стабилизирани и съвременни 
активни свличания. Въз основа на свлачищната активност, стръмнината на терена и потенциалната 
опасност от активизирането на свлачищните процеси, в границите на района се разграничават два 
инженерно-геоложки подрайона - “а” и “б”. Съществуват обширни свлачищни тераси, слабо 
наклонени терени и много стръмни терени в зоната на главния свлачищен откос, откосите между 
свлачищните тераси и по склоновете на дълбоките овражни дерета, пресичащи територията. Най-
стръмните терени са негодни за строителство. 

 Инженерно-геоложки район “Б” 
Обхваща терените, разположени в близост до морето и езерото. Инженерно-геоложки район “Б” 
предлага добри условия за фундиране. В участъците с наличие на заблатявания се изискват подробни 
инженерно- геоложки проучвания и специални условия на фундиране - пясъчни възглавници, пилотно 
фундиране и други. 
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 Инженерно-геоложки район “В” 
Към този инженерно-геоложки район се отнасят всички терени, изградени от неучаствували в 
свлачищни процеси отложения. В зависимост от материалите, които го изграждат този район се 
поделя на 2 подрайона - „а” и „б”. Фундирането на сгради и съоръжения в подрайон „а” може да се 
извърши без ограничения след вземането на конструктивни и водозащитни мероприятия. Почвените 
води в този подрайон са на различна дълбочина в зависимост от близостта до воден басейн. 
Характерно за материалите, изграждащи подрайон “б”, е че същите показват бърза фациална смяна в 
хоризонтална и вертикална посока. Отложенията предлагат добри условия за всяка категория сгради и 
съоръжения.  
 

2.1.6. Хидрогеология 

Изключителното разнообразие в литоложкият характер на седиментите, които изграждат Варненският 
регион и неговите структурни особености, обуславя наличието на различни по тип и характер 
подземни води. В хидрогеоложко отношение те се отнасят към т.н. Варненски артезиански басейн. 
Най-голямо значение имат подземните води, формирани в няколко водоносни хоризонта и 
комплекса. По мощност, по статистически запаси, по динамични и експлоатационни ресурси, 
малмоваланжкият водоносен хоризонт представлява най-водообилния и перспективен хоризонт. 
В крайбрежната част са съсредоточени термоминералните находища. Те нямат естествени 
проявления, а се разкриват само чрез дълбоки сондажи на самоизливи или по разседи в акваторията 
на Черно море. Температурата на термалните води варира  от 30° С до 55° С. 
Минералните води на територията на община Варна са значителен природен ресурс с рекреационно, 
балнеоложко и термоенергийно естество. Съществуват два водоносни хоризонта със стопанско 
значение. Община Варна е титуляр на 6 броя разрешения за водовземане от минерални води. 

Част от водоснабдителната система са съществуващите дерета с дължина между 0,7 и 12 км (с. Тополи, 
Владиславовско, Франга, Звездишко, Галатейско, дере - канал по бул. „Царевец“, Винишко дере, 
Евксиноградско дере. Елпромското, Балъм, Кьой и други). 

2.1.7. Рискови процеси с природен характер (свлачища, срутища, 
ерозия, абразия и др.) 

Геоложките условия на територията на община Варна и неравномерните интензивни валежи 
благоприятстват развитие на свлачищни процеси. Регистрирани са 88 броя свлачища с обща площ 33 
000 дка, 33 кв.км. Предпоставка за възникването на същите е наличието на глинести седименти с 
ниски якостни свойства и голяма деформируемост, наличието на водоносни хоризонти, дрениращи се 
от високите платовидни части към морето, техногенната дейност на човека, морската абразия и др. 

 
2.1.7.1. Свлачища - фактори, влияещи върху свлачищните 
процеси 

На територията на област Варна са проявени мащабни свлачищни процеси. Те са резултат от 
комбинираното въздействие на природни и антропогенни фактори (геолого-тектонско развитие и 
морфологията на района, интензивността на валежите, морската абразия, състоянието на „ВиК” 
мрежите и особено експлоатацията им в потенциално опасни райони, лошата експлоатация и 
поддържане на изградените дренажни, противосвлачищни, водопонизителни и противоабразионни 
съоръжения, липса на дъждовна и битова канализация в част от вилните зони , незаконното 
строителство и др. 

 
 Територии с проявление на негативни, геодинамични свлачищни процеси. 

Обширните свлачищни комплекси обхващат източния склон на Франгенското плато - от ръба до 
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морето. На север от гр. Варна, в посока север-юг са оформени следните древни свлачищни комплекси: 
„Дългия яр”, „Зл.пясъци”, „Аладжа Манастир”, „Виница” и „Варна”. Древните свлачища са възникнали 
при различни от сегашните условия и се приемат за условно стабилизирани. 

На юг от гр. Варна свлачищата са развити по източния склон на Авренското плато. Тук Черноморския 
склон е по-нисък и изграден от неогенски песъчливо-глинести седименти. Затова и свлачищата са по-
малки по обхват и по-слабо активни. 
На фона на древните стабилизирани свлачища, в резултат на комплексното въздействие на 
природните дадености, климатичните промени и техногенна дейност, възникват съвременни активни 
локални свлачищни процеси. 
Крайбрежният склон на област Варна е изграден от различни по свойства, редуващи се седименти, 
които са подложени на прякото действие на атмосферните процеси. По склона дренират значителни 
по количество подземни води, повърхностните води безпрепятствено се изливат по откоса и се 
създават естествени предпоставки за възникване на свлачищни и срутищни процеси.  

 Участъци с рискови процеси по бреговата зона 

Бреговата зона на Община Варна се диференцира на няколко участъка с различни типове бряг: 
акумутативен; абразионен; свлачищен; свлачищно абразионен; активен клиф. 
Наличието на специфичен геоложки строеж и съществуващите хидро и литодинамични условия и 
процеси са предпоставка и възможност развитието на различни за изпълнение на изкуствени острови 
след извършване на подробни изследвания за тяхното влияние върху бреговата зона. 

1. Участък курортен комплекс „Ривиера” – Международен дом на журналистите 
В този участък преобладава свлачищно-абразионния бряг. Плажовете при комплекс „Ривиера” и МДЖ 
са с динамичен профил, който е неустойчив и с локален произход. Изпълнените през 70-те години 
дренажи и отводнителни системи не функционират и не изпълняват предназначението си, 
независимо, че тук протичат активни абразионни и свлачищни процеси. Не са изпълнявани 
противоабразионни и противосвлачищни мероприятия с изключение на няколко частни имота. След 
2005 г. са констатирани свлачичищни процеси, които засягат и подводния брегови склон. 
Наложително е приемане на обща укрепителна схема, която да отчете съществуващите условия и 
бъдещата експлоатация на територията, възможно е изпълнение на „риф-бариера”, чрез изграждане 
на изкуствени острови или подводен риф. 

2. Участък Международен дом на журналистите - нос „Каваклар” - Буна 117 
В този участък през 1997 год. се проявява мащабно катастрофално свлачище. Районът е характерен 
свлачищен. Тук е разположен плаж „Кабакум”, който характеризира участъка като акумулативен. 
Разположен е южно от МДЖ и северно от н. „Каваклар”. Дължината на участъка е  1250 м. Плажът е с 
локален произход. Изграден е от едър кварцов пясък. Плажната ивица е със сезонно променяща се 
ширина средно от 15.00 м и достигаща на места 50 - 60 м. След катастрофалното свличане от месец 
април 1997 г. в по-голямата част от плажа се прояви свлачищен вал с височина 2-3 м. 
Особено внимание при усвояване на територията трябва да се обърне за гарантиране експлоатацията 
на изпълнените противосвлачищни съоръжения. Изпълнената вертикална планировка на терена е част 
от противосвлачищните мероприятия. 

3. Участък - нос „Каваклар” - нос „Св. Георги” 
Този район се характеризира със силна динамика на протичащите свлачищни и абразионни процеси. 
Изградените брегоукрепителни съоръжения, които тук са основно оградни пристанищни молове 
обособяват района, като самостоятелна литодинамична единица. Брегът е оформен с малки носове, 
между които са формирани плажовите ивици. Оформени са няколко плажове. След строителството на 
хидротехнически съоръжения на комплекса тази ивица претърпя изменения на профила на 
динамичното равновесие. Тези плажове се подхранват от абрадиралият материал на съседни 
участъци и морското дъно. 

 Абразионни участъци 
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Дължината на морската брегова линия е общо 32 км., с начало на север – брегът при фар Екрене 
(Кранево) и достигаща на юг – носът от южната страна Паша дере. Абразионните и акумулативни 
процеси са факторите, определящи свойствата и състоянието на бреговата ивица. Значителна степен 
на активност имат абразионните процеси в границите на Общината. Резултатът от тяхното проявление 
са множеството случаи на свлачища и срутвания. Пясъчната ивица е със сравнително добри 
качествени характеристики, като върху състоянието й голямо влияние оказват антропогенните 
дейности. 
Морската абразия е проявена в 70% от дължината на бреговата зона на Черноморското ни 

крайбрежие. Валежите са един от главните фактори за активизиране на плитките свлачища. Много 

съществено влияние при формиране на склоновата устойчивост има човешката строителна, добивна 

и жизнена дейност. 

Този тип бряг е разположен в откритите части на носовите форми. Най-ярко са изразени абразионните 
процеси в курорта „Св.Св.Константин и Елена” между плажовете - К.К. „Слънчев Ден”, „Черноморец”, 
„Албатрос” и „Ривиера”. Тук са реализирани пристанище „Слънчев Ден”, Б-МДУ (частично), 
пристанище Гранд хотел „Варна” - частично и дамба при нос „Каваклар”, Буна нос „Св.Георги”. 
Възможно е изпълнение на дистанционна защита и в бухтообразните форми изпълнение на 
изкуствени пясъчни плажове. 

1. Участък - нос „Св. Георги” - дере „Траката” 

Това е зоната на резиденция „Евксиновград”. На цялата територия на зоните с проявени активни 
абразионни процеси са изпълнени комплекс от брегоукрепителни съоръжения. В дъното на 
оформеният залив е разположен плаж „Евксиновград” с приблизителна дължина 650 м и средна 
ширина около 40 м, изграден от среден кварцов пясък. На територията на резиденция „Евксиновград” 
има проявени локални свлачища. Състоянието на хидротехническите съоръжения изисква  ремонтно- 
възстановителни работи. 

2.  Участък - дере „Траката” - дере „Почивка” 
Участъкът е подложен на активна абразия и ясно проявени срутищни процеси - активен клиф по 
цялата дължина. Тук са изпълнени частични брегоукрепителни мероприятия включващи буна, дамба, 
укрепване на дере „Траката”. Състоянието на хидротехническите съоръжения изисква ремонтно-
възстановителни работи. 
Необходимо е осъществяване на противоабразионни мероприятия. Зоната е подходяща за 
изпълнение на комбинирана брегозащита, чрез изграждане на надлъжно брегово съоръжение - 
дамба, което да осигури крайбрежна алея свързваща съществуваща алея с буна 9. Пасивния тип 
брегозащитно съоръжение-дамба в комбинация с дистанционна защита ще позволи и изпълнение на 
изкуствен пясъчен плаж. 

3.  Участък - дере „Почивка” - Вълнолома на пристанище Варна 
Този участък се характеризира с голямо разнообразие и силна урбанизация. Участъкът се 
характеризира с активен кпиф, където протичат срутищно ерозионни процеси и приоткосни свлачища. 
Плажовете се подхранват от абрадирал материал на съседните участъци. Плажът „Офицерски” е с L ~ 
500м, В - 20 - 40м и се подхранва от ерозионен материал. Централният Варненски плаж L ~ 1500m, В - 
50 - 90 м. Плажът е образуван след изграждане на пристанищния мол. В този район са изградени 
система от брегоукрепителни съоръжения Буна-101, Буна-102, Буна-1026, Буна-103, каменно-насипна 
дамба в основата на клифа и изкуствено изградени пясъчни плажове в пространство между буните. 
Състоянието на хидротехническите съоръжения изисква ремонтно-възстановителни работи. 

4.  Участък - Вълнолома - н. „Галата” 
Бреговата линия е силно разчленена. В акумулативната зона на Аспаруховския плаж е оформена 
широка плажна ивица с дължина над 1000 м. Аспаруховият плаж е изграден от едър и среден кварцов 
пясък със средна ширина ~ 70м. Подводният брегови склон е покрит с пясък пред плажа и с 
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разкриващи се или минимално покрити коренни пясъчници пред абразионите участъци. 
След Аспаруховския плаж до нос „Галата” брегът е подложен на активна морска абразия. 
Абразионният участък е активен и застрашава от разрушаване крайбрежният път – нос ’’Галата”. 
Носът, изграден от пясъчници с варовита спойка, също се абрадира, поради разнопосочното вълново 
действие и концентрацията на енергията при носовите форми, вследствие на рефракцията на вълните. 
Под въздействието на бреговите процеси пред носа има формиран 
блокаж от каменни блокове и валуни, а около водната линия - валуни и единични каменни блокове. 
Подводният брегови склон е стръмен към носа и полегат към залива. Югоизточно от нос “Галата е 
малкия плаж на квартал Галата, който е тесен, заливаем и трудно достъпен. 
Има частични проучвателно проектни работи, но укрепване на участъка не е извършвано. 
Необходимо е осъществяване на противоабразионни мероприятия- надлъжно брегова пасивна 
защита с крайбрежна алея, пред зоната на поделението Съществува възможност за изграждане на 
яхтено пристанище югоизточно от нос “Галата”. Необходимо е да се засили и частично възстанови 
носовата форма, която е подложена на активна морска абразия и е предпоставка за нови свлачищни 
процеси. 

5.  Участък – нос „Галата” - „ Сакама дере” 
Абразионно-срутищните зони преобладават в този участък. Тук са разположени две акумулативни 
форми - плаж „Фичоза” и плаж „Черноморец”. Първият е с дължина около 1100м и средна ширина от 
7-8 до 30 м., а втория - със средна ширина 25 м и дължина около 1100м. Свлачищно-абразионният 
бряг заема бреговата ивица разположена между нос ’’Галата” и хижа „Ветеран”. Останалата част 
подложена на морска абразия е активен клифов бряг. За района не са извършвани проучвателно 
проектни работи и няма приета обща укрепителна схема, която да отчете новия статут на 
крайбрежната зона от нос „Галата” до хижа „Ветеран”. Изпълнени са частични противоабразионни 
съоръжения. Няма разработена и одобрена обща схема за брегоукрепване на територията. В този 
участък има плажоформиращи фракции, абрадиралия материал от които подхранва плажовете на юг 
от носа. 
За крайбрежната зона на Варна е констатирано намаляване на плажните ивици под въздействието на 
комплексни фактори, което налага периодичното им изкуствено подхранване с пясъчен материал. 
При формулиране на устройствените решения е необходимо да бъдат отчитани възможните 
проявления на рисковите процеси, обусловени от геоложкия строеж и други природни фактори, както 
и измененията на климата и характерните за територията на Общината интензивни и неравномерни 
извалявания, обусловени За по-нататъшното усвояване, устройство и безопасно ползване на 
териториите, засегнати от древни или съвременни стабилизирани и условно стабилизирани свлачища 
задължително се отчита необходимостта от мероприятия, свързани с: 
 Изграждане на брегоукрепителни и противоабразионни съоръжения в зоните, подложени на 

активна морска абразия; 
 Поддръжка, контрол и ремонт на изградените противосвлачищни укрепителни и отводнителни 

съоръжения, като се осигурят технологични пътища и достъп до тях; 
 Изграждането на външните ВиК мрежи според изискванията за свлачищни терени; 
 Забрана за заустване на битовите води в попивни септични ями; 
 Вертикална планировка на терените да осигурява безопасно отвеждане на повърхностните води; 
 Почистване, коригиране и осигуряване нормален отток на съществуващите дерета на територията 

на Общината; 
 Стриктно спазване на техническите изисквания на нормативната уредба за проектиране на 

геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони. 
 Да се приемат общи схеми за противоабразионна защита като неразделна част от 

инфраструктурните схеми. 

Във връзка с мащабните свлачищни процеси по Северното Черноморие и катастрофалните последици 
за инженерната инфраструктура със заповед №РД-02-14-300 от 21.04.1997 г. на МТРС е наложена 
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строителна забрана. Тя е със срок до осъществяването на трайни укрепителни мероприятия за 
отделните участъци и отчитане ефекта от тях. 

2.2. Избор на иновативна интервенция  

Критерии за определяне на основна заплаха 

По отношение на политиките, свързани с изменението на климата, има различни видове адаптация: 

изпреварваща, автономна, както и планирана адаптация. Изпреварваща адаптация се извършва още 

преди последиците от ИК да бъдат забелязани, докато автономната адаптация не представлява 

съзнателен отговор на климатичните стимули, но е предизвикана от екологични промени в 

природните системи, както и от промени на пазара или в благосъстоянието на човешките системи. 

Противно на тези два подхода, планираната адаптация е резултат на съзнателно политическо 

решение, основано на повишаване на осведомеността за това, че условията са се променили или са на 

път да се променят и че е необходимо действие, за да се възвърне, поддържа, или постигне желаното 

състояние.  

Анализът на факторите и мерките за адаптация към изменението на климата /ИК/, посочва следните 

фактори, като ключови за подкрепа на способността за адаптация: икономически ресурси, технологии, 

информация / осведоменост, умения /човешките ресурси, природни ресурси, инфраструктура, както и 

институционална подкрепа /управление.  

Мерки и действия  

Отличават се следните видове мерки и действия: Предвидимо (проактивно) адаптиране, което се 

провежда още преди въздействието на климатичните промени да бъде забелязано, в противовес на 

реактивното адаптиране, което се ограничава до предприемане на действия за облекчаване на 

въздействието, след като то се случи. Друг вид са така наречените отбранителни /смекчаващи мерки, 

които се стремят да намалят отрицателните въздействия, противно на опортюнистичните мерки, които 

имат за цел засилване или експлоатацията на изгодните въздействия. За да се осигури широка 

адаптация към промените в климата, извън капацитета, който регионалните власти имат, е 

задължително да се подчертае повишеният адаптивен потенциал на други ключови участници: 

централната власт, местната администрация, частния бизнес и неправителствените организации, както 

и широката общественост. Работата по адаптацията се появява по едно и също време с признаването 

на необходимостта от справяне с настоящи и потенциални въздействия на ИК от правителствата, 

бизнеса и общностите по света. Тези елементи засягат както местната гледна точка за процесите на 

адаптация, така и участието на основните заинтересовани страни.  

Въпреки това, съществуват редица ключови уязвимости, които трябва да бъдат разбрани, за да се 

идентифицират областите, които са най-изложени на риск. 

Така например в Доклад на ЕС е установено, че за България при вземане мерки фокусът трябва да 

падне върху сушата, бреговата ерозия, наводненията и щетите от тях, недоразвитата 

транспортна инфраструктура, увеличеното потребление на енергия, както и на разходите за социални 

политики. В Чешката република приоритет са наводненията и управлението на водните ресурси, 

увеличаване на потреблението на енергия, нарастване на болестите; а за Франция съответно 

приоритет са градските острови на горещина, покачване на морското равнище, увеличаване на 
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болестите, свързани с климата, увеличаване на консумацията на енергия за климатизация, загубата на 

видове, летният туризъм, както и обезлесяването. 

След преглед на наличните стратегически документи на местно, регионално и национално ниво, както 
и на база анализираните данни, и съобразявайки се с целите и идеите на изпълнявания проект, а 
именно насочеността му към адаптация и смекчаване въздействието към изменение на климата, 
Екипът на община Варна идентифицира основната заплаха за Общината , а именно риска от 
настъпване на негативни геодинамични свлачищни процеси и последиците от тях, вследствие на 
интензивни и  неравномерни валежи, съобразявайки се с няколко основни критерия, а именно: 
честота на проявление на територията на Община Варна; уязвимост спрямо заплахата и засегнато 
население/инфраструктура. 

Първата природна опасност, свързана с климатичните контрасти и наблюдавана вече достатъчно дълго 

време във Варна, са наводненията, настъпили като резултат от интензивни извалявания, разпределени 

неравномерно както във времето, така и териториално. До момента във Варна са наблюдавани 

основно малко-мащабни наводнения, които създават проблеми основно за транспорта и за 

пешеходците. Засега, тези проблеми предизвикват главно обществено недоволство, но не са водили 

до съществени материални щети, ако изключим разрушаването на асфалтовата настилка. Едно от най-

разрушителните вторични въздействия на малките и средно-мащабните наводнения е активизирането 

на  свлачища и срутища, вследствие на интензивни валежи и преовлажняване на материалите 

изграждащи склоновете. В зависимост от обхванатата от дадено свлачище площ, икономическите 

щети понякога могат да бъдат шокиращи, какъвто бе случаят със свлачището в района на „Кабакум”, 

активизирано през 1997 година, както и проливните дъждове от 2014, предизвикали 18 локални 

свлачища в район „Аспарухово“, отнели живота на 13 души, в т.ч. 3 деца, с изключително мащабни 

инфраструктурни разрушения, както по общинска и държавна инфраструктура, така и върху имоти 

частна собственост. Икономическите последиците от тези свлачища бяха отстранявани повече от 2 

години, а някои в социален аспект разбира се никога няма да могат да бъдат компенсирани. 

Важността на интервенцията по цялата територия на Община Варна, би могла да се аргументира с 

факта, че е налице реална опасност от катастрофални проявления на геодинамични процеси, чиито 

последствия вероятно биха стрували десетки милиони лв. 

Критериите относно дефинирането на заплахата в нашия случай са следните:  

 неблагоприятен ефект и широко негативно въздействие; 

Във връзка с мащабните свлачищни процеси по Северното Черноморие и катастрофалните последици 

за инженерната инфраструктура със заповед №РД-02-14-300 от 21.04.1997 г. на Министерство на 

регионално развитие и благоустройство /МРРБ/ е наложена строителна забрана. Тя е със срок до 

осъществяването на трайни укрепителни мероприятия за отделните участъци и отчитане ефекта от тях. 

 Актуалност и честота на проявление  

Вследствие на интензивните и неравномерно паднали във времето валежи за последните 6 години са 

констатирани следните негативни геодинамични процеси: 

 бедствието в кв. Аспарухово, предизвика активирането на 18 локални свлачища и ерозионни 

зони, с огромни материални последствия и 13 жертви;  

 9 локални свличания по склона на Морската градина с нанесени огромни щети на частна и 

държавна инфраструктура;  

 в к.к. "Златни пясъци" - 6 прояви на локални свлачища;  
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 ж.к. "Пчелина" – 2 свлачища нанесени мащабни материални щети по частна и общинска 

инфраструктура;  

 СО „Прибой" – 6 свличания с нанесени материални щети на частна инфраструктура, 

 продължава активността на свлачище "Трифон Зарезан", което нанася изключително големи 

щети на туристическия, морския бизнес, затворен е път път I-9 Варна – Златни пясъци; 

 к.к. "Слънчев ден" – 6 свличания; 

 десетки локални ерозионни прояви по дерета и други.  

 постоянен риск от заплаха; 

 уязвимост; 

 висока вероятност, непредвидимост и честота на проявление на заплахата. 

Идеята за избор на тази заплаха е да се положат усилия в контекста на изменението на климата, а 
последващата адаптация към изменението да влезе в общинския административния дневен ред 
колкото е възможно по-скоро за вземане на решения и изпълнението им. Заплахата налага от само си 
избора на мерки, поради мащабното й разпространение на територията и негативните й въздействия 
върху население, инфраструктура, околна среда, инвестиционни намерения и строителство. 
Целевите групи на настоящият доклад са ръководни органи и експерти от община Варна, както и други 
заинтересовани лица, като целта от постигнатите резултати е:  
1. Заинтересованите лица да разберат въздействието на рисковете, свързани с климата и 
околната среда, върху бизнес средата, в която работят, в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен 
план, за да бъдат в състояние да вземат информирани стратегически и бизнес решения.  
2.  ръководният орган да вземе предвид рисковете, свързани с климата и околната среда, когато 
разработва цялостната стратегия на институцията, и рамка за управление на риска, както и да 
упражнява ефикасен контрол над тези рискове.  
3. Ръководството да включи рисковете, свързани с климата и околната среда, като двигатели на 
съществуващи категории риск в наличната си рамка за управление на рисковете с оглед на това да ги 
управлява, наблюдава и редуцира в достатъчно дългосрочен времеви хоризонт, както и да 
преразглеждат редовно мерките си в тази област. 
Управлението на свлачищния риск се основава на обективна оценка и предприемане на действия за 
намаляването му до приемливи стойности. При степенуването по важност на приоритетните свлачища 
се отчита също и това какви последствия ще има в резултат от активизирането им при различни 
условия. В някои от случаите се прекъсват връзки и се изолират селища, прекъсват се инфраструктурни 
елементи – пътища, водопроводи, канализации, ел. и газ – снабдяване.   По тази причина подходът ще 
бъде определен на основата на задълбочен анализ на съществуващото положение, като се 
класифицират свлачищата чрез набелязване на критерии, по които да бъдат определени съответните 
приоритети. Това от своя страна изисква провеждане на задълбочен анализ на условията и факторите, 
което ще даде насоки за подходящите мерки зa мониторинг, превенция и укрепване. 
Поради непредвидимостта на проявяване на негативни геодинамични процеси, както във времето, 
така и в пространството, не е възможно предварително да се предвидят и определят, макар и 
приблизително обектите за последваща интервенция и стойностното й изражение. 
Основните насоки, използвани от екипа при съставянето на критериите, са: 
- значимост на засегнатите или застрашени територии (демографски елементи); 
- здравето на населението; 
- ценността на земите и инженерните съоръжения; 
- мобилност на екосистемите; 
- размер на щетите; 
- степента на активност на свлачищните процеси и оценка на свлачищния риск; 
- съществуваща проектна и финансово-икономическа рамка за реализация на мерките. 
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2.3. Финален избор на инвестиционна мярка 

В резултат на работата на екипа, оценката на документите и анализираните данни, както и от 

дефинирането на риска и с оглед на наличния бюджет и изискване за иновативност на интервенцията 

екипът на община Варна се предлага следната иновативната мярка за община Варна: 

Превантивна система за наблюдение и контрол на негативните геодинамични процеси вследствие 

на интензивни валежи като мярка за адаптация към климатичните промени, включваща следните 

модули: 

Модул 1: Изпълнение на пилотен проект за наблюдение динамиката на геодинамичните процеси и 

изграждане на контролно-измервателни системи в свлачищни райони за мониторинг - проектиране и 

изграждане на КИС 

Модул 2: Дигитализация на данни за локализиране  и проследяване в реално време на регистрирани и 

новоактивирани негативни геодинамични процеси и рискови зони на територията на община Варна 

Модул 3: Разработване на Пътна карта за смекчаване последиците от негативните и разрушителни 

геодинамични и гравитационните склонови процеси и явления на територията на Община Варна 

2.3.1. Изпълнение на пилотен проект за наблюдение динамиката на 
геодинамичните процеси и изграждане на контролно-измервателни 
системи в свлачищни райони за мониторинг - проектиране и 
изграждане на КИС 

Мониторингът на свлачищните райони съгласно чл. 95, ал. 3 от ЗУТ се осъществява чрез наблюдение, 
анализи и оценка на резултатите от извършени подробни инженерно-геоложки, хидрогеоложки и 
хидроложки проучвания, инженерно-геодезически измервания и наблюдения на изградени 
стационарни мрежи и контролно-измервателни системи. Данните от измерванията на изградената 
КИС ще дадат информация за скоростта на движения на свлачищата (в т.ч. хоризонтални и вертикални 
премествания) и ще послужат за извършване на анализи за механизма на развитие и обхвата на 
протичащите геодинамични процеси.  

Анализите от измерванията са необходими за получаване на реална количествена и качествена оценка 
на състоянието на свлачищните райони с оглед ранно предупреждение, оповестяване, съставяне на 
съответните прогнози и планиране на последващи мерки и други превантивни действия, свързани с 
опазване живота и здравето на хората в свлачищните райони. 

Очакваният резултат от изпълнението на превантивните геозащитни мерки и дейности е 
намаляване на дела на населението в риск от свлачища и осигуряване на устойчивост при бедствия. 

Основните дейности, които следва да се извършат са: 

 Извършване на геодезическо/аерофото заснемане и картировка на свлачището и изготвяне на 
техническа документация за изграждане на КИС в определения териториален обхват. 

 Извършване на инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване (където е приложимо). 
Изграждане на КИС, геодезическо заснемане и нулево измерване на елементите на КИС. 
Предложения за технически решения или изработване на инвестиционен проект; 

Предвид технологичната обвързаност на дейностите, едновременно могат да се извършват две или 
повече дейности в един етап или две или повече дейности, попадащи в два отделни етапа. 

Предвижда се изграждането на мрежа, състояща контролно-измервателна система, която 
преследва два параметъра – първият са подземните води. Те ще се следят от т.н. пиезометри, 
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монтирани в различни точки на свлачището. Вторият елемент са инклинометрите – за оценка на 
динамиката на свлачището в дълбочина. Инклинометрични колони служат за проследяване на 
деформациите в дълбочина и динамиката на свлачищните процеси. Подобна тръба ще проследява 
дълбочината на хлъзгателната повърхнина, а резултатите ще доведат до анализ и решение за 
укрепване. 

В случая е необходимо разработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“, в 
минимум следните проектни части: 

 Част „Конструктивна”; 

 Част „Отводняване“; 

 Част „Геодезия”; 

 Част „Контролно-измервателна система”; 

 Част „Транспортен достъп“. 

Обектът на интервенция на пилотния проект е част от свлачище „Златни пясъци“ – в зоната над ПСОВ и 
път I-9 – Варна – Кранево. Свлачището възниква 1997 г.  

Свлачищният вал достига до помпената станция на ПСОВ„Златни пясъци“. Всички сгради и инженерни 
съоръжения в свлачищното тяло са били разрушени. Засяга територия в две общини – Аксаково и 
Варна.  
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Зоната е избрана поради факта, че свлачището е активно и към настоящия момент и е разположено в 
непосредствена близост до к.к. „Златни пясъци“ и Природен парк „Златни пясъци“.  

Друго подходящо местоположение за прилагане на мярката е част от свлачище „Кабакум“ в зоната на 
к.к. „Чайка“ и в зоната над к.к. „Слънчев ден“.  
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2.3.2.Дигитализация на данни за локализиране  и проследяване в 
реално време на регистрирани и новоактивирани негативни 
геодинамични процеси и рискови зони на територията на община 
Варна 

Дигитализираната платформа следва да съдържа: 

- електронен регистър на съществуващите на територията на община Варна свлачища,; 

- Карта на рисковите зони, подложени на ерозия, абразия, наводнения, и др. природни бедствия 

Потребителите на Системата трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, 
пренареждане и агрегиране на данните. Резултатът се представя чрез: 

 Визуализиране на таблици; 

 Графична визуализация на екран; 

 Разпечатване на хартиен носител; 

 Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати —0DF, Excel, PDF, нтмь, 
тхт, хмь, csv.; 

Системата трябва да хармонизира методите за инвентаризация на свлачища, картографиране на 
чувствителност, опасност и риск в Европа и разработване на сателитни, въздушни и наземни техники 
за дистанционно наблюдение за картографиране и наблюдение на свлачища.  

Тази система ще подобри научната и техническата подкрепа за службите на Европейската комисия за 
прилагането на тематичната стратегия на ЕС за почвите. 

Основна задача на информационната система е да интегрира и предостави на потребителите достъпен 
инструментариум за визуализация, редакция и анализ на всички типове данни. Заложените в 
системата структури, методи и инструменти трябва да отговарят на утвърдените в Европейския съюз 
нормативи, подходи и добри практики за управление на техническата информация.   

Софтуерната платформа трябва да е професионално проектирана и осъществен софтуерен продукт с 
гарантирана техническа поддръжка и политика за планови обновления.  

2.3.3. Разработване на Пътна карта за преодоляване на последиците от 
негативните и разрушителни геодинамични и гравитационните 
склонови процеси и явления вследствие на интензивни валежи на 
територията  на територията на Община Варна  

Предвид мащабите, сложността, комплексността и особената значимост на геоморфоложкия и 
геоложки строеж на района, последствията от неравномерните валежи, обхвата и височината на 
склоновите участъци, засилената строителна дейност, динамиката в геодинамичните процеси и други 
разрушителни фактори е наложително стабилизирането на някои компрометирани участъци от 
територията, съобразена с природните дадености. По тази причина екипът предлага разработване на 
Пътна карта за смекчаване последиците от негативните и разрушителни геодинамични и 
гравитационните склонови процеси и явления на територията на Община Варна. В Пътна картата 
трябва да залегнат мерки и действия, насочени към предотвратяване и намаляване на степента на 
ерозионно-свлачищната опасност; картиране на риска, ограничаване и бързо ликвидиране на 
последствията от тези процеси; защита и опазване на населението, материалните фондове и околната 
среда от техните въздействия, да бъдат разписани начини за финансиране на посочените действия, 
задължения и отговорности на съответните институции на местно ниво. Същото да се разработи в 
перспектива и срок на изпълнение 5 год. като се предвиди финансиране от общинския бюджета в 
рамките до 2 % годишно. 
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Решаването на ерозионните, абразионните и свлачищните проблеми на територията на община Варна 
ще е дълготрайно, поради наличието на голям брой свлачища, ерозионни и абразионни участъци. 
Пътната карта трябва да дава насоките, мерките и приоритетите за намаляване на рисковете от 
абразия, ерозия и свлачища през следващите 5 години (2023 – 2028 г.).  

Пътната карта  ще предвиди реализация на мерки, финансирани от различни източници,  
разпределени териториално и във времето. При възможност може да се включат и такива на 
регионално и национално ниво. 

Задача на Пътната карта ще бъде:  

 да се извърши категоризиране на геодинамичните явления и процеси (свлачища, ерозия и 
абразия) по степен на геодинамична опасност; 

 да се оценят онези свлачищни, ерозионни и абразионни зони, които носят директен риск 
за населението; 

 да се предвидят съответните превантивни мерки и намаляване на риска от тяхното 
действие;  

Тези задачи са сложни, имайки предвид големия брой свлачища и сроковете на Пътната карта. Трябва 
да се отбележи, че информацията за проявените свлачища на територията на общината все още е 
непълна и ще се актуализира непрекъснато по време на изпълнението. Набелязването на мерки за 
борба със свлачищата е в пряка зависимост от опасността, която носят те за населението,  техническата 
инфраструктура, околната среда, на историческите и културните паметници и др. 

Пътна картата следва да бъде естествено и необходимо продължение на поредица от документи, 
разработвани през предходни години – законови уредби, нормативни актове, стратегии, програми. 
Потребността от периодично осъвременяване на оценката на природните разрушителни процеси на 
територията на община Варна, довеждащи и до бедствени и катастрофални състояния в редица 
райони, се мотивира от тяхната висока активност през последните години. 

Необходимостта от изготвяне  на Пътна картата се мотивира и от необходимостта да бъдат предприети 
мерки и действия, насочени към предотвратяване и намаляване на степента на ерозионно-
свлачищната опасност; ограничаване и бързо ликвидиране на последствията от тези процеси; защита и 
опазване на населението, материалните фондове и околната среда от техните въздействия. 

До момента на територията на страната няма разработен основен стратегически документ с 
предвидени превантивни мерки за намаляване риска от възникване на свлачищни процеси, както и с 
мерки за справяне с негативните последици от тях. 

 

Модул ІІ и Модул ІІІ ще обхващат територия на община Варна, като целевите групи, които ще се 
възползват от тях ще бъдат местни, регионални и национални организации, НПО, физически и 
юридически лица. 

Реализирането на избраната мярка дава възможност за контрол на определена територия, 
възможност за репликиране във всички други подобни зони, както и осигуряване на своевременна 
информация за рисковите зони на територията на Общината. 
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3. Индикатори  

Индикатори за наблюдение на изпълнението на дейностите по мярка Превантивна система за 
наблюдение и контрол на негативните геодинамични процеси вследствие на интензивни валежи 
като мярка за адаптация към климатичните промени 

Име на 
индикатора 

Вид Базова 
стойност 

Честота на 
измерване 

Целева 
стойност 

Източник на 
информация 

Модул I: Изпълнение на пилотен проект за наблюдение динамиката на 
геодинамичните процеси и изграждане на контролно-измервателни системи в 

свлачищни райони за мониторинг - проектиране и изграждане на КИС 

1. Изградена 
система за 
мониторинг и 
контрол 
динамиката на 
геодинамичните 
процеси 

резултат 

 

1 1 1 Документацията 
на проекта 

ИСУН 

  

  

 

2.Постоянно 
управление на 
риска чрез 
вземане на 
адекватни 
решения при 
сигнализиране 
на системата за 
екстремни 
ситуации 

Резултат/ 

въздействи
е 

Брой 
подадени 
сигнали за 
екстремни 
ситуации 

24/7 0 Справка от 
електронна 
система 

РУПБЗН при 
възможност 

 

Модул 2: Дигитализация на данни за локализиране  и проследяване в реално време 

на регистрирани и новоактивирани негативни геодинамични процеси и рискови 

зони на територията на община Варна 

Създадена база 

данни с 

информация за 

съществуващите 

на територията 

на община Варна 

свлачища 

резултат 0 24/7 100% Сайта на 

община Варна 
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Брой обучени 

служители за 

работа с 

електронната 

система 

въздействи

е 

0  2 Община Варна 

Модул 3: Модул 3: Разработване на Пътна карта за смекчаване последиците от 

негативните и разрушителни геодинамични и гравитационните склонови процеси и 

явления на територията на Община Варна 

Разработен 

иновативен 

регионален 

стратегически 

документ с 

разписани мерки 

и отговорности   

резултат 1 1 1 Община Варна 

Изпълнени 

мерки, заложени 

в Пътната карта 

Резултат/ 

въздействи

е 

1 1 N+1 Община Варна 

 

4. Оценка на възможните интервенции в конкретния контекст - метод 
на PESTEL 

Резултатите от направеният предварителен анализ на факторите, оказващи влияние върху 

изпълнението на проекта показват, че няма рискови фактори, които ще окажат отрицателно влияние 

върху реализирането на проекта. Осигуреното е финансиране в размер на около 380 хил. лева без 

ДДС,ще бъде достатъчно за изпълнението на трите модела на предложената инвестиционна мярка.  

По предварителни разчети, времето необходимо за изпълнение на мярката е достатъчно. 

С изпълнение на мярката се очаква постигане на положителен социален отзвук сред обществеността, 

тъй като проблемът на територията на гр. Варна е изключително актуален и разпространен. 

Предложената иновативна мярка по „Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за 

смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ е своевременна, за да 

може община Варна да откликне адекватно на климатичните изменения, които се изострят все повече 

с времето и да смекчи последиците от тях. 

Целта на прилаганата мярка е подпомагане на обществеността да се приспособи към новите 

климатични особености, посредством минимизиране на риска от щети и използване на нови 

възможности. 

Чрез публикуване на информация на интернет страницата на община Варна се очаква популяризиране 

на проблема за климатичните изменения и борбата с последствията от тях. Предвид иновативността на 
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предложената мярка се очаква популяризиране на проблема за климатичните изменения и борбата с 

последствията от тях. 

Процесът на избора на мярката от самото начало включва идеята за определяне на възможностите за 

иновация и завършва с предложените иновационни дейности. В доклада е направен опит за 

утвърждаване като добра практика търсенето на иновативен подход. 

Предложената мярка както и трите модула, от които е структурирана са иновативни, тъй като до 

настоящия момент на територията на община Варна, не са прилагани, изготвени и изпълнени подобни 

дейности. Няма изготвяни стратегически документи със заложени мерки, насочени към адаптация 

и/или смекчаване въздействията от изменение на климата. Изпълнението на модул 1 има възможност 

да се репликира в други зони от територията. 

 

4.1. Превантивна система за наблюдение и контрол на негативните 
геодинамични процеси вследствие на интензивни валежи на територията на 
община Варна, включваща следните модули: 

Модул 1: Изпълнение на пилотен проект за наблюдение динамиката на геодинамичните процеси и 

изграждане на контролно-измервателни системи в свлачищни райони за мониторинг - проектиране и 

изграждане на КИС 

Модул 2: Дигитализация на данни за локализиране  и проследяване в реално време на регистрирани и 

новоактивирани негативни геодинамични процеси и рискови зони на територията на община Варна 

Модул 3: Разработване на Пътна карта за смекчаване последиците от негативните и разрушителни 

геодинамични и гравитационните склонови процеси и явления на територията на Община Варна  

 

 

Обстоятелства 

на средата  

Пример

ни 

фактори 

Описание Очакван 

период на  

действие 

Степен на 

въздействие 

Политически Предстоящи местни 

избори 

Неутрално – поради 

поети вече политически 

ангажименти  

2 години ниска 

Админи

стративен 

капацитет 

Позитивно. 

Местното 

ръководство 

подкрепя идеята  

1 години Висока 

Икономически Осигурени средства в 

размер на 380 хил. лв. 

по бюджета на проекта 

за реализация на 

компонентите на 

Позитивно 2 години Висока 
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иновативната мярка 

Изготвен 

предварителен 

анализ за трите 

компонента на 

мярката 

Позитивно - 

Предварителното 

остойностяване показва, 

че осигуреното 

финансиране е 

достатъчно към 

настоящия момент 

Средносроче

н 

средна 

 Повишаване на 

пазарните цените 

вследствие на 

политическата 

обстановка на 

национално и 

международно 

ниво/военната 

обстановка в Украйна/ 

Негативно влияние на 

инфлационните процеси 

върху изпълнението на 

проекта 

24 месеца Средна 

Социално/култ

урни 

Обществеността е 

информирана/познава 

негативните 

въздействия от 

геодинамичните 

процеси на територията 

на Община Варна 

Позитивно – мерките, 

които се предприемат 

от Общината лесно ще 

се приемат от местното 

население и са очаквани 

и необходими 

 Средна 

Ковид епидемия Негативно – евентуално 

обостряне на 

епидемиологичната 

обстановка би могло да 

усложни в някаква 

степен изпълнението на 

проекта 

1 година ниска 

Технологични Предложенит

е мерки са 

високотехнолог

ични и 

иновативни.   

Силно позитивни – 

дигиталната платформа 

и КИС осигуряват 

перфектна възможност 

за получаване на 

информация. 

Дългосрочен Висока 

 Наличието на 

добри IT 

Позитивно   
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специалисти в 

страната  

улеснява 

изпълнението 

на поръчката. 

 Не се  засяга 

биоразнообраз

ието  

Позитивно  Дългосрочно Високо 

 Проследяване 

проявата и 

динамиката на 

геодинамичнит

е процеси  

  

позитивно дългосрочен  

 Запазване на 

биоразнообраз

ието и 

екосистемите, 

подобряване на 

земеползванет

о вследствие 

изпълнението 

на проекта 

Позитивно -  Дългосрочен   

Законови Налични са 11 

закона и 4 

Наредби, 

относими към 

проблема със 

свлачищата 

Решаващо 

позитивно 

въздействие. 

 

Дългосрочен Висока 

други Възможност за 

репликиране 

изпълнението  

на пилотния 

проект на други 

места. 

Позитивно Дългосрочен Висока 

 

 

 



 
 

28 

 
 

5. Анализ на идентифицираните документи  

5.1. Цели на анализа 

При съставяне на списъка със стратегически и планови документи, техническият екип се придържаше 
към следните основни 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; 

- Документи, имащи отношение към изпълнението на бъдещата инвестиционна мярка. 

След прилагане на гореспоменатите критерии, списъкът съдържа 15 Регионални и национални 
стратегически и планови документа и седем  проекта, свързани с темата за изменението на климата. 

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 (Областна стратегия за развитие на 
област Варна за периода 2014-2020 г.; Програма за енергийна ефективност на област Варна за периода 
2020 - 2030г.(актуализирана), други задават обща рамка за градско развитие, в която темата за 
климатичните промени е основна (ПИРО), а трети са пряко и конкретно насочени към темата. Тъй като 
при разработването на всеки стратегически и планови документи са взети под внимание останалите 
такива, ние насочихме усилията си към точно определени документи, които най-пълно, целенасочено 
и конкретно обхващат цели и мерки за адаптация към и смекчаване на изменението на климата на 
Община Варна, и които имат конкретно отношение към избраната от нас инвестиционна мярка, а 
именно: 

1. План за интегрирано развитие на община Варна; 

2. План за действие за Зелен град" на община Варна; 

3. План за защита на населението при бедствия на община Варна; 

4. Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република 
България, ерозията и абразията по Дунавското и черноморското крайбрежие 2015-2020 г. ; 

5.  Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за налагане на строителна 
забрана от 1997 г. 

Всички останали документи бяха внимателно изчетени, анализирани и необходимата информация 
беше взета под внимание и включена в доклада, но техническият екип на проекта прецени, че не е  
необходимо да анализира в цялост документите, тъй като информацията съдържаща се в тях е 
анализирана и включена в други документи. 

След направения подбор на документи за анализ, бяха изготвени визитки за всеки от тях.  

Като основен стратегически документ, определящ визията за развитие на Община Варна екипът 
разгледа и анализира Планът за интегрирано развитие на община Варна 2021-2027, който предстои на 
бъде одобрен на общински съвет. Приоритетно са анализирани разделите, имащи отношение към 
темата за климатичните промени, а другите са загатнати бегло. 

Основния целенасочен към адаптацията документ на Община Варна е Планът за действие ,,Зелен 
град" , разработен по рамковата инициатива на Европейската банка за възстановяване и развитие 
„Зелени градове", към която Община Варна 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 Община Варна - Зелен, чист град, насърчаващ устойчиви решения и здравословен начин 

http://www.vn.government.bg/stranici/strategii/pee2020a.pdf
http://www.vn.government.bg/stranici/strategii/pee2020a.pdf
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на живот”. 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. 
Документът включва в себе си анализ на основните стратегически документи на Община Варна, имащи 
отношение към околната среда и ИК, а именно: 

- Общинския план за развитие на Община Варна 2014-2020; 
- Програма по опазване на околната среда 2015-2020; 
- Програма за управление на отпадъците ; 
- Актуализирана Програма за чистота на атмосферния въздух – 2019-2021, със заложени 

дългосрочни мерки до 2023; 
- Споразумение на кметовете за климата и енергията; 
- План за устойчива градска мобилност; 

- Програма за управление на утайките; 

5.2. Регионални и местни стратегии и политики за адаптиране към 
климатичните промени 

В плановите документи са предвидени макар и недостатъчно специфични цели и мерки за справяне с 
климатични промени и природни бедствия. Изграждането на съоръжения за защита от ерозия и 
свлачищни процеси следва да се предхожда от превантивни мерки и недопускане на строителни 
действия, които усложняват обстановката в рисковите зони. Отдава се голямо значение на 
внедряването на мониторингова система за предпазване от наводнения, свлачища и морска абразия и 
за опазване на околната среда, както и прилагането на принципите на интегрирано управление на 
крайбрежни зони. Предвид факта, че проявите на климатични промени оказват сериозно въздействие 
върху общественото здраве и допълнително се изострят от демографската тенденция към застаряващо 
население, ще се подкрепят дейности, насочени към повишаване качеството на инфраструктурата на 
здравеопазването в района. Освен за живота и здравето на хората е необходимо и реализирането на 
мерки за превенция на въздействието на климатичните промени върху критичната инфраструктура и 
материалните блага. 

 

5.3. Анализ на ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО) е Основният 
стратегически документ за управление на общината през следващите седем години. Той обвързва 
сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и 
приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в 
общината и устойчиво развитие на територията и връзките ѝ с други общини в съответствие с 
интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво. ПИРО на община 
Варна осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни 
политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на 
икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. 

Към момента на изготвяне на ПИРО, е отчетено и съпоставено влиянието на регионалните и 
националните относими стратегически документи, а именно: 

 Закона за регионалното развитие с неговата редакция от м. март 2020 година (изм. и доп. ДВ. 
бр.21 от 13 март 2020 г.), както и правилника за неговото прилагане; 

 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от 
ниво 2 за периода 2021 г. – 2027 г. (проект) - стратегически планов документ, определящ 
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общата политическа, пространствена, икономическа и тематична рамка за интегрирано 
пространствено развитие на региона през новия програмен период 2021-2027. Тя е 
разработена в съответствие с Националната концепция за регионално и пространствено 
развитие за периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.), като отчита местния териториален 
потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие и отразяват съвременните 
тенденции в регионалната политика на Европейския съюз и на страната. 

За анализ и обобщаване на данните при разработване на Плана са използвани различни подходи: 

- Интегриран подход,  

- Подход, основан на местните характеристики и потенциал; 
- Подход „отдолу – нагоре“ е използван при разработване на ПИРО с цел изграждане на 

консенсусен модел с всички заинтересовани страни, повишаване на ангажираността и 
заинтересоваността на участниците в подготовката и прилагането на документа.  

Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, на нуждите и потенциалите за 
развитие, е изготвен за цялата територия на община Варна. Подробно проучени са състоянието на 
местната икономика; развитието на социалната сфера и човешките ресурси – демографски аспекти, 
здравеопазване, образование, социални услуги, култура, спорт; инфраструктурното развитие, 
свързаността и достъпността на територията, вкл. транспортна система, водоснабдителна и 
канализационна системи, енергийна система; съобщителна мрежа, управление на отпадъците; 
анализирано е екологичното състояние и съществуващите рискове. 

При разработване на стратегическата част на ПИРО е приложен интегриран подход за планиране на 
регионалното и пространственото развитие на общината, чрез който се постига обвързване между 
целите и приоритетите се постига съгласуваност с факторите, условията и потенциала за специфичното 
развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори, залегнали в устройствените 
планове за развитие на територията. 

Основните структурни елементи на Програмата за реализация на ПИРО са мерките и проектните идеи 
по съответните цели и приоритети на плана. Всяка предвидена интервенция обхваща комплекс от 
дейности, подлежащи на финансиране със собствени или заемни средства, публично-частни 
партньорства, средства от различни оперативни програми или от други източници. 

Мерките, заложени в програмата за реализация, са приложими, постижими и реалистични, с 
конкретни измерими резултати и с индикативни източници на финансиране. 

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която отговаря на 
специфичните условия и организация за изпълнение на ПИРО. 

В ПИРО е отделено специално внимание на проблемите, свързани с изменението на климата,  мерки 
за адаптиране към климатичните промени, за ограничаване изменението на климата и за намаляване 
на риска от бедствия. Разгледана е правната рамка за адаптиране към изменението на климата и 
мястото на България в контекста на европейската политика за адаптация към изменението на климата.  

В ПИРО са разгледани природните дадености в пределите на общината. Климатът, в съчетание с 
природните условия създават благоприятни възможности за развитие на индустрията, търговията, 
туризма и комуникациите в региона. 

В Плана са разгледани и рисковите процеси с природен характер като свлачища, срутища, абразия и 
др. като резултат от комбинираното въздействие на климатичнии антропогенни фактори: геолого-
тектонско развитие и морфологията на района, интензивността на валежите, морската абразия, 
състоянието на „ВиК” мрежите и особено експлоатацията им в потенциално опасни райони, лошата 
експлоатация и поддържане на изградените дренажни, противосвлачищни, водопонизителни и 
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противоабразионни съоръжения, липса на дъждовна и битова канализация в част от вилните зони, 
незаконното строителство и др.  

В ПИРО е отбелязано, че предвид мащабите, сложността, комплексността и особената значимост на 
геоморфоложкия и геоложки строеж на района, обхвата и височината на склоновите участъци, 
засилената строителна дейност, динамиката в геодинамичните процеси и други разрушителни 
фактори е наложително стабилизирането на някои компрометирани участъци от територията, 
съобразена с природните дадености. По тази причина е наложително изготвянето на Инвестиционна 
програма за определяне на превантивни мерки и за преодоляване на последиците от негативните и 
разрушителни геодинамични и гравитационните склонови процеси и явления на територията на 
Община Варна. В тази програма трябва да залегнат: общата идея, планът, решенията, най-
неотложните мерки и стойностната оценка за стабилизирането на компрометираните участъци и за 
възстановяване на стабилитета им.  

От направените анализи и оценки, съгласно регионалните доклади за състоянието на околната среда 
на РИОСВ – Варна може да се обобщи, че главният проблем на общината по отношение качеството на 
атмосферния въздух са наднормените концентрации на фините прахови частици (ФПЧ10). В община е 
разработена и приета Актуализация на програма за намаляване на емисиите и достигане на 
утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух за периода 2018- 2021 г., (приета с 
решение на Общински съвет №1572-5/24.04.2019 г.). Основния замърсител на атмосферния въздух, 
констатиран в програмата са фини прахови частици (ФПЧ10), с основен произход от бита, 
автотранспорта и промишлеността. 

За ограничаване на емисиите на ФПЧ10, Общината изпълнява мерки насочени към: реализация на 
проекти за енергийна ефективност; основен ремонт на натоварени пътни артерии; благоустрояване на 
свободни пространства в т.ч. дейности по озеленяване; системно почистване на пътната мрежа от 
наноси; оптимизиране организацията на движението по пътната и уличната мрежа; разширяване на 
съществуващи и изграждане на нови общински паркинги; инициативи с участие на граждани, свързани 
с опазване чистотата на атмосферния въздух; контролни мерки и др. 

От направения анализ в ПИРО се вижда, че прекомерното туристическо натоварване на крайбрежието, 
демографските проблеми и миграцията на населението, последвалият упадък на някои части от 
региона още повече задълбочават уязвимостта на района от измененията на климата. 

В сферата на опазване на околната среда като приоритетни са изведени: обновлението на 
обществения транспорт и изграждането на системи, осигуряващи по-висока степен на сигурност; 
намаляване на шумозамърсяването и подобряване качеството на въздуха в градовете; изграждане и 
разширяване на пречиствателни съоръжения за отпадни и питейни води, канализационни и 
водоснабдителни мрежи; депониране, обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени 
отпадъци и рекултивация на замърсени територии; защита от ерозионни и свлачищни процеси, 
предпазване от наводнения и мониторингови системи за опазване на околната среда, прилагане 
принципите на Интегрирано управление на крайбрежни зони (ИУКЗ); постигане на добро екологично 
състояние на морските води съгласно Рамкова директива за морска стратегия. 

В контекста за адаптиране към промените в климатичните условия през последните години 
реализирането на проекта за велосипедни трасета с обща дължина около 31 870 метра, нарежда 
Варна на едно от първите места в това отношение. Нов проект предвижда велосипедното движение в 
град Варна да достигне ниво 5-10% от пътуванията, които в момента се осъществяват предимно с 
автомобили, за които проблем е паркирането в значителна част от централната градска територия.  

Община Варна не прави и изключение от останалите големи градове в страната що се отнася до 
паркирането. Проблеми се наблюдават във всички територии и райони на града. Средно за целия град 
има недостиг от 42% паркоместа. Особено остро стои този въпрос в централната градска част, поради 
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обстоятелството, че това е зоната, в която се реализират над 20 % от дневните пътувания със стопанска 
цел. 

Уличната мрежа на Варна не притежава необходимата пропускателна способност, която да осигури 
нормалното движение на нарасналия брой МПС през последните години без формирането на големи 
задръствания, характерни особено през летните месеци. Това формира следните проблеми, които 
затрудняват нормалния трафик: 

 Отсъстват преки пътни връзки за специализирани обекти и райони, както и артерия, която да 
осигурява скоростни далечни кореспонденции между най-североизточните и най-южните 
населени територии; 

 Не е осигурена необходимата улична мрежа и техническа инфраструктура в новообразуваните 
жилищни райони, които бързо и интензивно се застрояват, особено в най-северните и най-
южните части на територията на общината; 

 В най – натоварената централната градска територия 30% от Първостепенната улична мрежа и 
90% от Второстепенната улична мрежа не се поддържат на необходимото ниво. В тази част 
отсъства и пряка пътна връзка между пристанището и острова от една страна и изходящите 
артерии и западната промишлена зона от друга страна, поради което целият товарен трафик 
между тези райони се осъществява през северния възел на Аспаруховия мост и ул. „Девня“. 
Чрез изграждането на крайезерната артерия между южната и западната промишлени зони, ул. 
„Девня“ и северният възел на Аспаруховия мост ще са освободени от тежък товарен транспорт; 

Възможност за справяне с повишения трафик следва да се потърси и чрез използването на 
интелигентни транспортни системи.  

Релефът на общината позволява търсене на алтернативи за придвижване чрез използване на лични 
или наети велосипеди и електрически скутери. Изградената веломрежа обхваща целия град и свързва 
„Владиславово“, с центъра, Технически университет и Морската градина. В рамките на кв. 
„Аспарухово“ също има изградена веломрежа, но тя няма адекватна връзка с останалата част на града, 
тъй като преминаването по Аспарухов мост не е безопасно. необходимо да бъде създадена по-гъста 
веломрежа, тъй като на места липсва връзка на велоалеите и колоездачите са принудени да се смесят 
с автомобилния и пътникопотока по тротоарите, което е предпоставка за ПТП. Другите проблеми по 
отношение на този алтернативен начин на придвижване са свързани с липсата на достатъчно 
велопаркинги и велостоянки в град Варна. Липсва и възможност за лесен превоз на велосипеди чрез 
градския транспорт, като по този начин гражданите от крайните квартали не са мотивирани да 
използват велосипедите вместо личните си автомобили. В същото време немалка част от проблемите 
на Общината, свързани с автомобилния трафик, причиненото замърсяване от него и претоварването 
на уличната мрежа, биха се решили с изграждане на достатъчно велоалеи, особено като се има 
предвид, че подобна култура на придвижване във Варна има и то не само сред младите хора.  

В ПИРО са идентифицирани проблемите и недостатъците в сектора, неоползотворени ресурси и 
потенциал за развитие , като едно от най-важно се отчита липса на канализационни системи за част от 
населени места от общината. 

Характерът на територията на общината ограничават използването на някои възобновяеми енергийни 
източници. Така например община Варна не разполага със подходящи терени за отглеждане на 
бързорастяща биомаса, проблемно е и развитието на вятърна енергетика във връзка с визуалния 
ефект при туристическите обекти. За използването на геотермална енергия, включително за 
централизирано топлоснабдяване също има трудности при осигуряване на финансиране или 
създаване на публично-частно партньорство. 
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Ролята на общините все още не е ясно изразена относно мотивация за енергийна ефективност в 
частния сектор. Необходими са разширяване на правомощията на местната законодателна власт и 
ясно очертани линии на развитие на общината в насока за прилагане на енергийна ефективност. 

Направения SWOT анализ на условията за провеждана на политика за ЕЕ и ВЕИ идентифицира  
следните силни и слаби страни: 

Силни страни: Природни ресурси: Общината е 1-ви клас според мощността и скоростта на вятъра, 
но близостта до защитени зони не позволява добива енергия от вятъра. Възможният добив на 
енергия от 1 kWp фотоволтаици е 10Wh/год. и 3 MWht/год от 1 kWp слънчеви колектори за топла 
вода за бита. Прогнозният капацитет на използване на геотермална енергия е 229 GWh/год. като 
подгряващ компонент на ОВК системите в обществени и стопански сгради. Ресурсът за добив на 
енергия от биомаса е неголям 13,81 GWh/год., но практически е неусвоен.  

Слаби страни: За сектор „Домакинства” заплахите са следните: Трудности при организиране на 
санирането в многоетажни сгради, висока цена на инвестициите спрямо доходите, висока цена на 
ВЕИ технологиите, риск от недобра координация между домакинствата, Общинска администрация 
и енергийния доставчик и т.н. 

Значителна част от общинския сграден фонд е рехабилитиран през последните десетилетия, вече 
са изпълнени мерки за енергийна ефективност и са постигнати енергийни спестявания. За 
осъществяване на допълнителни мерки, включително подмяна на вътрешни инсталации и 
надграждане с възобновяеми енергийни източници са необходими допълнителни предпроектни 
проучвания и анализи, които изискват залагане на допълнителен финансов и организационен 
ресурс. 

Повечето от мерките в за ЕЕ са от типа „смекчаващи” климатичните промени. Но в същината си 
някои от мерките като санирането на сгради, повишаване осведомеността на населението, 
управленския капацитет на администрацията и бизнеса за ЕЕ и ВЕИ; възпитаване на нова култура 
на градска мобилност са адаптационни към новите климатични условия мерки. 

По отношение въздействието на антропогенните фактори върху климатичните промени и във 
връзка с по-широкото навлизане на системи за климатизация, в ПИРО са залегнали възможностите 
за отопление и охлаждане с термопомпи за осигуряване на добър комфорт, които частично да се 
захранват с електроенергия от слънцето посредством фотоволтаични централи на покривите на 
сградите. Така сградите ще добиват енергия от възобновяем източник на място, което е и част от 
концепцията за сгради с близко до нулата потребление на енергия. 

От направения анализ на Плана за интегрирано развитие на Общината могат да се направят 
следните изводи и заключения: 

От направения анализ на Плана за интегрирано развитие на Общината могат да се направят 
следните изводи и заключения: 

Към настоящият момент стратегическите документи, свързани с развитието на гр. Варна, 
включват изпълнение на конкретни мерки, които да гарантират устойчивото развитие на 
околната среда в т.ч. управление на отпадъци, подобряване качеството на атмосферния въздух, 
водите, горите и плановото залесяване, превръщането на парковете в желана зона за отдих, 
запазване зелената система на града и др. Липсват обаче документи пряко насочени към 
климатичните изменения и техните въздействия,  

Към всеки един от компонентите са идентифицирани основните проблеми. Основните посоки на 
бъдещо развитие следва да се насочат към подобряване като цяло на компонентите на околната 
среда, като основно те са: подобряване състоянието на атмосферния въздух чрез намаляване 
високите нива на фини прахови частици (ФПЧ10); подобряване екологичното и химично 
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състояние на повърхностни води основно чрез доизграждане на техническата инфраструктура за 
отвеждането им и свързване на цялото население и промишленост към канализационната 
система. Да се планират конкретни мерки за преустановяване загубата на биоразнообразието 
поради влошаване на състоянието на някой екосистеми, местообитания, микроклиматични 
условия и естествена хранителна верига. Особено важно е съхраняването на почвените ресурси, 
които са подложени на естествена и антропогенна деградация. Трябва да се планират мерки за 
предотвратяване на деградационните процеси на земите и почвите, основно – ерозията. Да се 
реализират неотложни укрепителни дейности за стабилизиране на активните свлачища в 
региона. Сред ключовите приоритети на общината е реализирането на конкретни мерки за 
подобряване на елементите на околната среда, повишаване на ефективността от преработка на 
градския битов и зелен отпадък, постигането на видим напредък при подобряване качеството на 
зелените площи, включително и за повишаване залесяването и облагородяването на пустеещи 
терени, както и разширяване диалога и прозрачността при работа с обществеността.  

Процесът на планиране на общинско ниво през последните години търси баланса между 
различните аспекти на развитието (екологичен, териториален, икономически и социален) и между 
различните териториални общности, институции и социални групи. През последните две 
десетилетия е изградено гражданско общество, което все повече е ориентирано към екологичните 
проблеми на страната и в регион Варна, в частност. 

Администрацията на Община Варна осъществява активна политика за подобряване на 
икономическото, социалното, културното и демографско състояние на жителите на общината, 
реализираща се посредством редица мерки и дейности. 

Мерки за предотвратяване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните 
промени и за намаляване на риска от действия 

Избраните в ПИРО мерки за адаптация към изменението на климата целят да дадат възможност за 
комплексно адресиране на очакваните климатични рискове – по-високи температури и по-
интензивни и чести периоди на горещо време, по-редки, но по-интензивни валежи, по-чести и 
интензивни суши, като изборът им е базиран на съществуващата световна и европейска практика. 
Мерките са подбрани с оглед спецификата на общината и проблемите ѝ, като в по-голямата си част 
те целят да адресират както очакваните рискове от промените в климата, така и вече 
съществуващите за общината проблеми. 

Мярка 1: Ограничаване изменението на климата, чрез дейности насочени към опазване на 
околната среда и биологичното разнообразие 

Като резултат от прилагане на мярка 1 се очаква подобряване качество на живот, по-здраво 
население, понижена климатична промяна и рискове от бедствия, по-привлекателна и по-
безопасна градска среда, намалени разходи за здравни услуги, по-малко използвани 
невъзобновяеми ресурси. 

Мярка 2 - Повишаване на енергийната ефективност и насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници (ЕВИ) 

Очакван резултат: Намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура. 
Подобряване на комфорта на обитаване в обществени сгради и многофамилни жилищни сгради и 
постигане на нормативно определените параметри на средата за отопление. 

 Мярка 3 – Обновяване на системата за улично осветление 

Очакван резултат: Намаляване на въглеродните емисии, генерирани от уличното осветление. 
Подобряване на безопасността и физическите характеристики на градската среда. 

Мярка 4: Повишаване на енергийната ефективност в обществени градски транспорт 
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Очакван ефект: Намаляване на броя на пътуванията с лични превозни средства и ограничаване на 
емисии от парникови газове. Подобряване на качеството на транспортното обслужване в 
общината. 

Мярка 5: Подобряване на градската инфраструктура в т.ч. създаване на „зелени зони“ 

Очакван ефект: Подобряване на градската жизнена среда чрез създаване на благоприятни условия 
за всекидневен отдих във всички селищни части. Създаване на предпоставки за активен спорт и 
здравословен начин на живот. 

Мярка 6: Повишаване на обществената информираност и изграждане на културна за енергийно 
ефективно поведение 

Резултат: Повишаване на информираността на населението, относно климатичните промени и 
създаване на култура и модел на поведение, свързани с опазването на околната среда. Създаване 
на подходяща информационна и подкрепяща среда за стимулиране на инвестиции в зелена 
икономика на местно ниво. 

 Мярка 7: Повишаване на местния капацитет за устойчиво енергийно развитие 

Очакван ефект: Увеличени експертни знания и управленски умения на персонала относно АИК в 
общината. 

Мярка 8: Ускоряване прехода към кръгова икономика на регионално и национално ниво. 
Намаляване използването на природните ресурси чрез прилагане принципите на кръгова 
икономика и йерархия при управление на отпадъците 

Очакван ефект: По-добро управление на отпадъците с цел намаляване на емисиите на 
парниковите газове. 

Мярка 9: Насърчаване на иновациите в бизнес средите 

Очакван ефект: Увеличен дял на бизнес инвестициите в технологии за въвеждане на енергийно 
ефективни мерки.  

5.4. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗЕЛЕН ГРАД  

Община Варна разработи План за действие за зелен град (ПДЗГ), за да идентифицира, приоритизира и 
разработи интервенции за справяне с предизвикателствата пред опазването на околната среда и 
постигане на устойчиво развитие. Тази техническа оценка установява базисното екологично състояние 
на Общината, и идентифицира ключови предизвикателства, които биха могли да бъдат решени чрез 
разработването и прилагането на ПДЗГ. План за действие за Зелен град (ПДЗГ), който има за цел да 
идентифицира, приоритизира и да разработи подходящи мерки и намеси за справяне с екологичните 
предизвикателства, пред които е изправена. Подобно на всички градове, разработили ПДЗГ с 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Варна прилага систематична методология, 
разработена от ЕБВР в сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР) и Международния съвет на местните екологични инициативи (МСМЕИ).  

Планът за действие за зелен град (ПДЗГ) за град Варна е разработен като част от Програмата за зелени 
градове. В него е заложен обхватен и допълващ набор от действия, с които да се преодолеят ключови 
екологични предизвикателства и да се реализира дългосрочната визия на града за устойчивост. Чрез 
него ще се улеснят и стимулират публичните и частни зелени инвестиции, както и интервенциите по 
политики, за да постигне дългосрочната визия на град Варна. Ползите от ПДЗГ за осигуряване на 
устойчиво развитие, съобразено с изменението на климата са многобройни, но наред с това той 
предоставя допълнителни ползи, свързани с подобряване на общественото здраве, икономическите 
възможности и достъпа до общински услуги. 
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В ПДЗГ е обобщено екологичното, социалното и икономическото изходно състояние на Варна. Въз 
основа на него е определена дългосрочната визия и средносрочните стратегически цели за 
устойчивото развитие на града. Заложеният в ПДЗГ пакет от действия е резултат от консултациите със 
заинтересованите страни, които целят справяне с предизвикателствата и постигане на визията и 
стратегическите цели на града. За тези действия е предложен план, който съдържа потенциални 
капиталови инвестиции в размер на 765,822,000 лв. / 387,914,000 евро и свързана с тях икономия на 
въглеродни емисии в размер на 5000 кг СО2. 

ПДЗГ е структуриран в осем раздела, по-важните от които са: 
Глава 3: Изходно екологично състояние на града - Обобщение на изходното състояние на 
градската околна среда и икономиката, включително приоритетните екологични 
предизвикателства. 
Глава 4: Визия и стратегически цели - Определяне на дългосрочната визия и средносрочните 
стратегически цели на Варна, които да насочват краткосрочните действия по ПДЗГ. 
Глава 5: Обобщение на действията по ПДЗГ - Общ преглед на пакета от действия, които са 
заложени в следните сектори: 

• Чиста и устойчива енергия 
•  Индустриални практики, обосновани с данни 
• Интегрирано управление на водния цикъл 
• Устойчиво устройствено планиране Ефективни и устойчиви сгради 
•  Практики за кръговрата на отпадъците 
•  Нисковъглероден и активен транспорт 
• Междусекторни действия 
• е изготвен в сътрудничество с 173 различни заинтересовани страни, участващи в 15 
индивидуални събития, и предоставя 31 действия в 8 ключови сектори, които да се изпълняват през 
следващите 5 години. Целта на всяко от специфичните в рамките на ПДЗГ действия е справяне с едно 
или повече от идентифицираните за Варна 22 приоритетни екологични предизвикателства. 
• ПДЗГ и предвидените в него действия се основават на четири ключови принципи: 
• -  създаване на зелена и устойчива енергия 
• - инвестиране в по-зелено бъдеще,  
• - развитие на свързан, модерен и достъпен град с добро качество на живот за жителите му, и  
• - насърчаване на по-отговорно и устойчиво Използване на ресурсите. 

• В Плана са идентифицирани съответните изпълнители на действия от Община Варна и се 
посочва къде е необходима координация с други органи на местно управление и министерствата на 
национално ниво. 
• Таблица 1-1 показва юрисдикцията и автономията на Община Варна при управлението на 
екологичните активи и натискът в рамките на тази юрисдикция. 
•  

Висока Има пълна автономия да залага политики и/или да взима 
инвестиционни решения 

Средна Нивото на града има автономия за залага политики и/или да 
взима инвестиционни решения по някои аспекти на 
категорията, но в контекста на политиката и практиката, 
зададена от министерства/комисии на националното 
правителство. 

Ниска Няма автономия да залага политики и/или да взима 
инвестиционни решения. Единственият начин на града да 
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влияе на политиките и инвестициите е чрез застъпничество. 

 

 

Предложението на Общината за визията в ПДЗГ за следващите 15 години е за: 
“Зелен, чист град, насърчаващ устойчиви решения и здравословен начин на живот”. Посредством тази 
визия, Община Варна цели да стане един свързан, модерен и достъпен град по отношение на зелените 
пространства и транспортната инфраструктура, като предоставя добро качество на живот на 
гражданите си и равни възможности за всички. Чрез инвестиране в по-зелено бъдеще, Варна се 
стреми да си осигурява енергия от чисти и устойчиви енергийни източници, които да се използват 
отговорно и екологосъобразно, било то относно питейната вода, отпадъците или опазването на 
естествената природна среда, местните екосистеми и биоразнообразието. 
Становището за визията на Общината, СЦ и ССЦ са дефинирани съгласно четири ключови принципи: 

 Инвестиции в по-зелено бъдеще: Този принцип отразява главната амбиция на Общината да 
осигури всички направени инвестиции да са екологично, социално и икономически отговорни. 

 Чиста и устойчива енергия: С този принцип се цели насърчаването на по- устойчиво и 
независимо производство на енергия и намаляването на въглеродния отпечатък.  

 Свързан, модерен и достъпен град с добро качество на живот - Този принцип се отнася до 
безброй аспекти - от намаляване на замърсяването до подобряване на качеството на въздуха и 
водата в Общината, до създаването на по-устойчива и достъпна транспортна система, до 
подобряване на качеството и достъпността на зелените пространства, като същевременно се 
насърчава по-обхватното усилие за постигане на многоообразие, приобщаване и равенство. 

 Отговорно и устойчиво използване на ресурсите: Този принцип отразява стремежа на 
Общината да създаде по-ефективна екологична и социално отговорна система в града, като 
осигури по-устойчиво управление на природните ресурси, конкретно относно водата, 
отпадъците и самата околна среда. 

В ПДЗГ за всяко идентифицирано предизвикателство са заложени конкретни действия, с посочени 
стъпки за изпълнение на действието, план за осъществяването му , график за изпълнение, източници 
на финансиране, прогнозна стойност, посочена е зоната на въздействие и допълнителните ползи и 
резултати от изпълнението им. 
След направен обстоен анализ, анализ на Доклада за политическата рамка - Варна и Доклада за 
техническата оценка – Варна се очертава социалния, икономическия, екологичния и управленски 
контекст на Варна, в рамките на който е разработен ПДЗГ. 

След преглед на Плана за действие Зелен град и обстоен анализ на мерките и анализите, 
заложени в него, както и относимостта на документа към изпълнението на настоящия иновативен 
проект за прилагане на мерки, свързани с адаптация или намаляване на въздействието върху 
изменението на климата, могат да се направят следните изводи и заключения: 

Планът предоставя 31 действия в 8 ключови сектори, които да се изпълняват от Община Варна 
през следващите 5 години, имащи отношение към преодоляване въздействието върху изменение на 
климата, както и мерки свързани с адаптацията към изменение на климата. Съобразно 
идентификираните екологични предизвикателства за града, мерките са разпределини като 
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Техническия доклад за анализ се основава на качествени 
и количествени данни, анализ на наличните в община Варна стратегически документи, политическата 
рамка и базата данни с индикатори. Техническата оценка се основава на Рамката на ЕБВР, Рамка на 
индикаторите: Натиск-Състояние-Реакция, за да определи оценка на съществуващото състояние на 
околната среда във Варна и да идентифицира ключовите предизвикателства за околната среда. При 
анализ и представяне изходното екологично състояние на община Варна са използвани различни 
подходи, включително са включени и аргументите по позициите PESTEL. Рамката е приложена при 
идентифициране на всички екологични предизвикателства. 
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По отношение компонентите на околната среда и факторите, влияещи върху тях, в ПДЗГ са 
идентифицирани следните проблеми: 
Идентифицирани ключови предизвикателства по сектори: 

СЕКТОР ПРИОРИТЕТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

индустрия П.1: Липса на достатъчно данни за качеството на въздуха, за да се дефинира 
пространствената степен и тежест на проблема 

П.2: Липса на редовен мониторинг и докладване на потоците отпадъци от 
промишлеността и на тяхното въздействие върху околната среда свързаното с тях 
въздействие върху околната среда 

П.3: Липса на канализационна инфраструктура и отводнителна система в части от 
общината 

П.4: Остарели и/или с малък капацитет пречиствателни станции за отпадъчни 
води 

Воден цикъл П.5: Липса на цялостно управление на водния цикъл  

П.6: Липса на планиране за устойчивост на водоснабдителната и канализационна 
инфраструктура инфраструктурата за вода и отпадъчни води  

П.7: Амортизирана инфраструктура за снабдяване с питейна вода, влияеща върху 
качеството й  

П.8: Липса на процес на мониторинг и управление на замърсяването на сладките 
и морските води 

Сгради П.9: Лоши енергийни характеристики на сградите 

П.10: Липсата на системи за рециклиране на дъждовна вода в съществуващите 
сгради Липса на системи за рециклиране на дъждовна вода в съществуващи 
сгради 

Енергия П.11: Разчитане на производството на електроенергия от твърди горива и слабо 
усвояване на възобновяеми източници  

П.12: Слаба обществена осведоменост относно възможностите и ползите от 
технологиите за възобновяема енергия  

П.13: Липса на стимули за разработване на използването на енергия от 
възобновяеми източници 

Устойчиво 
планиране 

П.14: Липса на цялостна стратегия за планиране на устройственото планиране на 
земята  

П.15: Ефектът на по-високите температури в градска среда (топлинен остров) 

Твърди 
отпадъци 

П.16: Изгаряне на твърди отпадъци 

 П.17: Незаконно изхвърляне на твърди отпадъци 

Транспорт П.18: Масово използване на частни превозни средства и емисии от остаряващия 
автопарк П.19: Липса на възможности за алтернативен нисковъглероден 
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обществен транспорт и активна мобилност 

Междусекторни 
теми 

П.20: Липса на стратегия/план за адаптация към климатичните промени и 
необходимата институционална структура 

 П.21: Липса на процес на събиране и анализ на данни за емисиите на парникови 
газове  

П.22: Увеличено шумозамърсяване 

6. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ПРОЕКТА 

6.1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА 
СВЛАЧИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЕРОЗИЯТА И 
АБРАЗИЯТА ПО ДУНАВСКОТО И ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ 2015-
2020 г. 

Експертният екип взе единодушно решение да включи в анализите Националната програма за 
превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Р България, ерозията и абразията по 
Дунавското и Черноморското крайбрежие,  като обосноваваща необходимосттана изпълнение на 
третия модул от проекта. 

Националната програма /НП/ е разработена по инициатива на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройство от Геологическия институт – БАН. Към 30 юни 2014 г. в страната са 
регистрирани общо 1848 свлачища, а в края на годината те са вече 1865. Тенденцията е броят им да 
расте. Необходимо е своевременното им отразяване на съществуващата карта на Свлачищата в 
България в М 1:500 000 и класифицирането им по приоритети за укрепване в табличен вид на 
списъците. При загуби, надхвърлящи един милиард лева за година от наводнения, ерозия, свлачища и 
др., е наложително да има съответна реакция за намаляване на такива тежки последствия. 

В НП е направен изключително подробен анализ на територията на северното крайбрежие подлежаща 
на свличания, на която трябва да се обърне особено внимание при бъдещи интервенции.  

В Програмата са разгледани основните фактори, обуславящи възникването и развитието на 
неблагоприятните геодинамични явления и процеси.  

Екстремните природни явления, каквито са интензивните валежи, с непостоянен и променлив 
количествен характер,  възникнали в резултат на климатичните промени   са един от главните 
фактори за активизиране на плитките свлачища. Много съществено влияние при формиране на 
склоновата устойчивост има човешката строителна, добивна и жизнена дейност. Неблагоприятни 
въздействия, понижаващи устойчивостта на свлачищата, са подкопаването на основата на склоновете, 
претоварването на горните им части, изменението на естествения подземен хидродинамичен режим, 
динамичните техногенни въздействия при взривни работи, сътресенията и вибрациите от тежки 
машини и др. Наред с някои общи фактори, обуславящи възникването и развитието на 
неблагоприятните геодинамични явления и процеси, в различните инженерногеоложки региони и 
области има някои специфични особености. 

В НП са разгледани всички нормативни и поднормативни актове, имащи връзка към районите с 
проявление на свлачищни процеси, както и какво точно отношение имат към тези процеси. 

Важен етап при осъществяването на геозащитната дейност са регистрацията на свлачищата и 
провеждането на наблюдения (мониторинг). Регистрацията на свлачищата в страната се извършва 
съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 19.06.2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на 
регистър на свлачищните райони на територията на Република България. Според чл. 6. (1) в регистъра 
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подлежат на вписване и мониторинг: 1. Райони, засегнати от свлачищни процеси на територията на 
страната; 2. Райони, засегнати от абразионни процеси по Черноморското крайбрежие; 3. Райони, 
засегнати от ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие. До настоящия момент е издадена 
информационна карта, касаеща свлачищата, а за останалите два процеса (абразия и ерозия) такива 
карти предстои да бъдат издадени. 

В Програмата са направени следните изводи:  

От прегледа на нормативните документи е видно, че проблемът със свлачищата, ерозията и абразията 
на територията на страната е обхванат от 4 закона, 2 правилника, 11 наредби, 1 инструкция и 1 
конвенция. Тези сравнително голям на брой нормативни документи са изготвяни от различни 
ведомства, като често изискванията в отделните документи се припокриват. Необходимо е 
обобщаване и намаляване на нормативните документи, което ще доведе до опростяване и по-
пълно прилагане на изискванията на новия (новите) нормативен документ. В него следва да залегне 
и разработването на част (наредба) за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на райони, 
засегнати от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси, както и необходимата методика за тяхното 
провеждане.  

Видно от горното може да се заключи, че на регионално  ниво, липсват документи за прилагане 
изискванията за намаляване и ограничаване въздействието на проблемът със свлачищата, ерозията 
и абразията. 

Съществена част от противосвлачищните (респ. противоерозионни и противоабразионни) дейности 
е мониторингът на свлачищните райони. Съгласно чл. 95 от Закона за устройството на територията 
неговото изпълнение е задължително. Мониторинговите изследвания на свлачищните, ерозионните 
и абразионните процеси на територията на страната имат за цел да подпомагат превантивната 
дейност на МРРБ в управлението на сложните проблеми свързани с прогнозирането, 
предотвратяването и преодоляването на щети и загуби за националното стопанство от свлачищните 
процеси. Тези изследвания се основава на надлежна информация, получена от 
инженерногеоложки, хидрогеоложки, хидроложки и други видове проучвания, резултати от 
предишни инструментални измервания. 

Формирането на „свлачищни територии” създава сериозни проблеми за целия инвестиционен 
процес в строителството. Във всяка страна държавата е институцията, в чийто приоритетни функции 
по закон е вменена отговорността за целостта и стабилността на нейната територия. Осъзнавайки 
тези опасности законодателят е посветил на този въпрос специален раздел (VІІ) в ЗУТ наречен 
„Мониторинг и противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси”. От 
първостепенно значение за преодоляване на тежки материални загуби от активизирането на 
свлачища е предприемането на превантивни мерки. Превантивната дейност трябва да бъде 
възприета като целенасочена държавна политика и да залегне като основен елемент от 
геозащитните мероприятия. На практика геозащитната дейност се състои от два главни компонента: 
1. Провеждане на режимни (мониторингови) наблюдения за оценка на състоянието и динамиката 
на геодинамичните процеси и изготвяне на прогнозни тенденции за развитие на свлачищните 
процеси.  

Законодателството в областта на строителството у нас забранява да се строи на свлачищни терени. Но 
визите за проектиране на инвестиционни проекти се издават от главните архитекти в техническите 
служби, които не са компетентни да определят терена като свлачищен или стабилен.  

Ето защо в Програмата тази констатация е отбелязана като слабост и е препоръчано главните 
архитекти да имат основни познания по инженерна геология. 

Националната програма предвижда превантивни мерки за намаляване вредното въздействие на 
дестабилизиращите фактори. Превантивните мерки могат да се набележат в краткосрочен, 



 
 

41 

 
 

средносрочен и дългосрочен план. Някои от тях са елементарни и не струват скъпо, а за други са 
необходими солидни инвестиции и дълъг период на изпълнението им. 

А. Превантивни мерки в краткосрочен план: 

● Обучение на населението в потенциално опасните райони за безопасна експлоатация на 
свлачищни терени. 

Б. Превантивни мерки в средносрочен план  

● Въвеждане на обучение по геотехника в архитектурните факултети в страната; 

● Законодателни промени; Законодателните промени ще се изразяват във въвеждането на 
абсолютна забрана за строителство в райони с проявени свлачища с дълбока хлъзгателна повърхнина, 
чието укрепване ще изисква влагането на значителни средства. Понякога преместването на едно 
малко населено място върху здрав терен ще изисква по-малко средства от изграждането на 
укрепителни съоръжения. За строителството в потенциално опасни терени, инвеститорът следва да 
бъде уведомен още във визата за проектиране, че теренът е свлачищен, за да се вземат 
предварителни мерки и отговорността от последствията да се понесе от него. Освен това общинската 
администрация следва да заси�ли контрола върху изграждането на незаконни постройки, както и на 
септични ями, попивни кладенци, басейни и други съоръжения, които усложняват обстановката в 
свлачищните терени 

В. Превантивни мерки в дългосрочен план  

● Изграждане на канализационна мрежа в потенциално застрашените терени. Тази мярка, в 
комбинация с останалите, до голяма степен ще ликвидира опасността от възникване на свлачищата. 
Необходимите средства за това могат да бъдат набирани от по-високите такси за строителство в 
потенциално свлачищни терени. 

Заключение: В Програмата е направен обзор и оценка на актуалната нормативна уредба, действаща в 
България към настоящия момент. Изводът е, че е необходимо обобщаване и намаляване на 
нормативните документи. В изработването на нов обобщаващ нормативен документ следва да 
залегне и разработването на част (наредба) за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на 
райони, засегнати от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси, както и необходимата методика за 
тяхното провеждане] 

 Набелязани са също така и инженерните решения и мерките в краткосрочен , средносрочен и 
дългосрочен план за намаляване на вредното действие на дестабилизиращите фактори, 
предизвикващи тези процеси. Към тях са добавени и необходимите мерки за намаляване на 
икономическите, социалните и екологични загуби и последствия от свлачищата, ерозията и 
абразията. Направени са предложения за укрепване на активни свлачища чрез прилагане на 
ефективни дренажни съоръжения и силови подпорни конструкции. Препоръчва се сериозно 
внимание да се отдели на свлачища, засягащи републиканската пътна мрежа, както и обекти 
на инфраструктурата – водопроводи, канализационна мрежа, топлопроводни и газопреносни 
мрежи, обекти, обслужващи националната сигурност. 

 Направен е SWOT анализ на силните и слабите страни на Програмата. Отчита се, че една от 
слабите страни, е липсата на инженерногеоложки карти на геоложките опасности на 
територията на страната в по едър мащаб - 1:100 000 и по-едър. Подобна задача би трябвало 
да се планира като дългосрочна визия за успешното намаляване на последствията от 
свлачищни, ерозионни и абразионни процеси в България. 
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 В края на програмата се дават не само предложения за разпределение на отговорностите 
между централните ведомства, общините и собствениците на имоти, но и нововъзникнали 
предложения от общ характер при разглеждането и анализа на тази материя. 

Като слаби се страни са отчетени: 
- Програмата обхваща само онези свлачища, които са регистрирани до този момент от 

геозащитните организации. 
- Разпределението на средствата за борба със свлачищата е неравномерно разпределено 

във времето поради тяхната категоризация.  
- Не са предвидени средства за профилактика и поддръжка на изградените геозащитни 

съоръжения.  
- Не са предвидени средства за чисто абразионните и ерозионни процеси поради липсата на 

регистрация, в т.ч. и за разработване на мероприятия за борба с тях.  
- Не са включени калнокаменните порои, в т.ч. и зоните на подхранване. 
- Все още не е направена оценка на изсичането на горите като фактор за възникване на 

свлачищни и ерозионни явления.  
- Липсват карти (инженерногеоложки, на геоложките опасности) в едър мащаб – 1:100 000 и 

по-едър. 

Идентифицирани са и основните заплахи: 

- Финансови затруднения при изпълнението на Програмата  
- Обилни валежи, в резултат на климатичните промени и явления, внезапни силни 

земетресения носят потенциал от масово активизиране на свлачища в страната  
- Щормове по Черноморското крайбрежие и високи води на р. Дунав могат да провокират 

абразионни/ерозионни процеси  
- Частни имоти - могат да попречат на реализирането на превантивните мерки, 

наблюденията и др. (какъвто бе примерът със свлачището при "Трифон Зарезан") 
- Нелоялна конкуренция при изпълнението на Програмата от изпълнители без необходимия 

ценз 

Като цяло Програмата дава основните опорни точки, върху които да стъпи превенцията и борбата със 
свлачищата, ерозията и абразията за периода до 2020 г. в нашата страна. Аргументирано са 
обосновани най-засегнатите райони и е дадена прогноза за тяхното финансово обезпечаване. 

6.2. Стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата (2014-2020) (приета 
от ЕК през април’2013)  

Общата цел на Стратегията е да допринесе за повишаване на устойчивостта на Европа спрямо КП. 
Действията на ЕС за адаптация включват интегриране на изменението на климата в политиките и 
фондовете на ЕС за отделните сектори, включително морските и водни проблеми, горско и селско 
стопанство, биоразнообразието, инфраструктурата и сградите, а също миграцията и социалните 
въпроси. През 2013 ЕК публикува пакет документи, свързани със Стратегията: Зелена книга относно 
застраховането срещу природни и причинени от човека бедствия; Нова Стратегия за горско стопанство 
на ЕС; Приспособяване към изменението на климата, брегови морски въпроси; Адаптиране към 
въздействията от изменението на климата върху хората, животните и растенията; Адаптиране на 
инфраструктурата към изменението на климата; Изменение на климата, влошаване на околната среда 
и миграция; Насоки за разработване на стратегии за адаптиране; Нова европейска стратегия за горите 
и свързаните с тях сектори.  
Специфични цели на Стратегията са: Насърчаване действията на държавите членки; По-добра 
информираност при вземане на решения; Осигуряване на „неподатливост/устойчивост на КП” 
(‘Climate-proofing’), за постигането на които са предвидени конкретни действия:  

 Действие 1: Насърчаване на всички държави членки да приемат подробни стратегии за адаптация  
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 Действие 2: Осигуряване на финансиране за изграждане на капацитет и засилване на действията 
за адаптация в уязвими области.  

 Действие 3: Въвеждане на адаптацията в рамките на Споразумението на кметовете (2013-2014 г.)  

 Действие 4: Запълване на празнотите в знанията с информация, анализи и оценки, модели и 
средства за мониторинг.  

 Действие 5: Доразвиване на Climate-ADAPT за „обслужване на едно гише“ с информация за 
адаптацията в Европа.  

 Действие 6: Климатичната устойчивост на общата селскостопанска политика, политиката на 
сближаване и в областта на рибарството.  

 Действие 7: Устойчива инфраструктура с въвеждане на стандарти в областта на енергетиката, 
транспорта и сградния сектор.  

 Действие 8: Насърчаване на застрахователни и други финансови продукти за устойчиви 
инвестиции и бизнесрешения. 

7. КОНКРЕТНИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

За периода 1996-2021 са изпълнени следните аварийно- осушителни и укрепителни мероприятия по 
следните проекти: 

 „Проект за укрепване на Черноморски свлачища. Укрепване на свлачище в района на спирка 
„Панорама“- ПСОВ „Златни пясъци“ и път I-9 – КК „Златни пясъци“;  

Договор за строителство №BG 98.10-05.01; Възложител: Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство – Дирекция програма ИСПА – декември 2003 г.  

Изпълнени дейности по проекта: 

- Пилотни конструкции; 
- Пилотно анкерни конструкции; 
- Анкерни конструкции; 
- Вертикални отводнителни шахти ; 
- Хоризонтални сондажни дренажи; 
- Дренажни укрепващи ребра; 
- Обходни отвеждащи канавки; 
- Площни дренажи; 
- Укрепване на откоси; 
 

 Проект „Укрепване на свлачище в КК „Чайка“, местност „Кабакум“ и възстановяване на път 
IV-90023 Варна – КК „Златни пясъци“ – км. 3 +190 - км. 3 +901“1 изпълнен по проект: 
„България – защита на речните и морските брегове от ерозията и свързаните с тях свлачищни 
процеси“  
Изпълнени дейности: 
- Вертикални отводнителни шахти  
- Пилотни конструкции 
- Пилотно анкерни конструкции 

- Хоризонтални сондажни дренажи 

- Дренажни укрепващи ребра 

- Обходни отвеждащи канавки 

- Вертикална планировка и укрепване на откоси 

- Дълбочинни инклинометри  - 8 бр. 

- Динамометри в анкерите- 5 бр. 
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През 2005 г. за свлачище „Писател“ са изпълнени проекто-проучвателни работи с избор на 
„обща укрепителна схема“ и са изградени геодезическа и пиезометрична мрежи. 

През 2007 започва реализацията на избраната укрепителна схема и до 2011 г. са изпълнени 
следните дейности: 

- Вертикални отводнителни шахти – 3бр. 
- Пилотни конструкции 
- Анкерни конструкции 
- Хоризонтални сондажни дренажи 
- Стоманобетонови подпорни стени  
 

  „Укрепване на свлачище път IV-90023 Варна – КК „Златни пясъци“ в участъка от 
Дървения мост до края на КК „Слънчев ден“.   
Изпълнени са следните дейности: 

- Силови пилотни конструкции 

- Пилотно анкерна конструкция 

- Подпорна стена върху пилоти 

- Шлицова стена от секантни пилоти 

- Вертикални отводнителни шахти  

- Хоризонтални сондажни дренажи 

- Вертикални черпателни кладенци 

- Обходни отвеждащи канавки 
 

 Проект № BG 98.10-05.01 „Укрепване на свлачище в местност „Свети Никола“; 
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройство – Дирекция 
„Европейски инфраструктурни проекти – 2005 - 2007 г.  
Изпълнени дейности: 

- Силови пилотни конструкции 

- Вертикални отводнителни шахти  

- Хоризонтални сондажни дренажи 

- Обходни отвеждащи канавки 
 

 Проект „Укрепване на път I-9 Варна – КК „Златни пясъци“ спирка  „Траката“ обща 
укрепителна схема“ ; Възложител: Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство – 2000 - 2001 г.  
В периода 2007-2009 г. по този проект са изпълнени: 

- Силови пилотни конструкции 

- Вертикални отводнителни шахти  

- Хоризонтални сондажни дренажи 

- Обходни отвеждащи канавки 
Изпълнените съоръжения от общата укрепителна схема по горните проекти гарантират 

нормалната експлоатация на път I-9 Варна – КК „Златни пясъци“, но не и строителството в отделните 

имоти. При избора на общите укрепителни схеми по тези проекти е отчетено съществуващото 

застрояване към момента на извършване на проучвателните работи, съгласно статута на определените 

зони. 
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 Проект за възстановяване водопроводимостта на охранителните канали – в Аспарухово, 

Фатрико дере и Елпромското дере, след като договорихме финансиране от 10 млн. лв. фонд 

„Солидарност“ към ЕС. Заради отличната работа с фонда, Варна бе дадена като пример за 

успешна работа по проекти от Джон Уатер, представител на ЕК. 

Всички  споменати свлачища са разположени в урбанизираната територия на община Варна и в 

тези зони са изпълнени също локални укрепителни и отводнителни мероприятия от собственици на 

отделни имоти, свързани и наложителни с извършването на строителна дейност в тях. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Според повечето сценарии за климатични промени  и направените анализи, валежите се очаква да се 

увеличат през зимните месеци, въпреки че значително намаление на валежите през летните месеци се 

очаква да компенсира това увеличение. Анализът на сценария посочва тенденция към повишаване на 

честотата на екстремни събития и бедствия като обилни дъждове, горещи и студени вълни, 

наводнения и суши, ураганни ветрове, горски пожари, ерозия, абразия и свлачища.  

Валежите и релефът на терена довеждат до ерозия на около 60% от територията на общината. 

Варненският бряг е пряко засегнат от ерозия и абразия, предизвикана от вълнението на морето.  

Направеният анализът на геодинамичното състояние на свлачищните райони по черноморското 

крайбрежие в обхвата на община Варна с проявени свлачищни, ерозионнни и абразионни процеси 

показва, че тези екзогенни явления продължават своето активно действие както по места, където вече 

са били проявени, така и по места, където се активизират за първи път. Към 31.12.2021 г. на 

територията на гр. Варна са регистрирани 88 свлачища, като общата им площ е 33,5 кв. км.  

Направен е обзор и оценка на актуалната нормативна уредба, действаща на местно и национално 

ниво, имаща отношение към динамиката на негативните геодинамични процеси свързани с 

климатичните изменения и адаптацията към тях.   

На база на прегледа на стратегическите документи и анализа от данни в Доклада предлагаме 

внедряване на Превантивна система за наблюдение и контрол на негативните геодинамични 

процеси вследствие на интензивните валежи на територията на община Варна, включваща следните 

модули: 

Модул 1: Изпълнение на пилотен проект за наблюдение динамиката на геодинамичните 

процеси и изграждане на контролно-измервателни системи в свлачищни райони за мониторинг - 

проектиране и изграждане на КИС 

Модул 2: Дигитализация на данни за локализиране  и проследяване в реално време на 

регистрирани и новоактивирани негативни геодинамични процеси и рискови зони на територията 

на община Варна 

Модул 3: Разработване на Пътна карта за смекчаване последиците от негативните и 

разрушителни геодинамични и гравитационните склонови процеси и явления на територията на 

Община Варна  

За изпълнение на пилотния проект за наблюдение динамиката на геодинамичните процеси и 

изграждане на контролно-измервателни системи в свлачищни райони за мониторинг - проектиране и 

изграждане на КИС е определена част от свлачище „Златни пясъци“ – в зоната над ПСОВ и път I-9 – 

Варна – Кранево. Зоната е избрана поради факта, че свлачището е активно и към настоящия момент и 

е разположено в непосредствена близост до кк „Златни пясъци“  и Природен парк „Златни пясъци“. 

Резултатите от изпълнението на проекта се очаква да бъдат:  
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 Незабавно оповестяване активирането на свлачищните процеси в зоната и възможност от 

евакуация на живущото в близост население; 

 Контрол динамиката на геодинамичните процеси; 

 Възможност за анализ и предприемане на мерки от ежедневно получаваните резултати; 

 Положителен отзвук сред обществеността, поради актуалността на проблема; 

 Възможност за популяризиране на проблемите, свързани с климатичните изменение и 

последствията от тях; 

 Възможност за репликиране на проекта и на други места. 

Друго подходящо местоположение за прилагане на мярката е част от свлачище „Кабакум“ в заната на 

кк „Чайка“ и в зоната над кк „Слънчев ден“.  

Дигитализирането на данните за геодинамичните процеси на територията на община Варна ще 

позволи информацията да се ползва всички местни, национални и регионални институции, 

неправителствени организации и частни лица. Предоставената информация в дигиталната платформа 

би улеснила инвестиционния процес, строителния процес, обмена на информация между 

заинтересованите институции. 

Предвижда се Пътна карта за определяне на приоритетите и превенциите в геозащитната политика и 

етапите в очакваното дълговременно оздравяване на околната (земната) среда. В изработването на 

този обобщаващ нормативен документ следва да залегне и разработването на част  за инженерно-

геоложки и хидрогеоложки проучвания на райони, засегнати от свлачищни, ерозионни и абразионни 

процеси, както и необходимата методика за тяхното провеждане. В документът следва да залегне и 

част „Мерки за смекчаване на негативните последици от природни бедствия, възникнали вследствие 

на климатичните изменения“. 

На база на всичко изложено, считаме, че предложената иновативна мярка  по „Предефиниран проект 

№3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в 

общините в България“ е своевременна, за да може  община Варна да откликне адекватно на 

климатичните изменения, които се изострят все повече с времето и да смекчи последиците от тях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВАЛЕЖИТЕ НА ТЕРИТОРИЯНА НА ГР. ВАРНА 

 

 
 

 

 

 



 
 

48 

 
 

Месечно разпределение на валежите за периода 2017-2020 г.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

м
м

2020

2019

2018

2017

 

 

 

 

 



 
 

49 

 
 

0

5

10

15

20

25

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Количествено разпределение на 
валежжите за м. април2021

зона1 зона 2 зона 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Тематичен анализ на съдържанието на документите  – „визитка“ 

 ПИРО 2021-2027 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор  Регионално развитие 

Име на документа ПИРО 2021-2027 

Основание за създаване  Закона за регионалното развитие (ЗРР), който се явява пряка връзка между 
политиките на ЕС в областта на регионалното развитие и политиката за 
развитие на регионално ниво на Република България. Документът съблюдава 
принципите  

Кога е създаден (година) 2021 

Период на действие 2021-2027 

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

ПИРО е съобразен с национални и европейски нормативни и 
поднормативни актове свързани с АИК, както и с екологичното 
законодателство на РБългария 

Как е изработен (с/без 
участие  на заинтересовани 
страни, кои) 

С участие на заинтересовани страни и с публично обсъждане 

Основна цел/и ПИРО е основен документ от системата за стратегическо планиране на 
регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на 
актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общините и 
населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни 
програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от 
фондовете на Европейския съюз. 

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 на този 
документ – в кой 
документ/доклад; карти, 
приложения друго 

Документът съдържа информация за териториалния обхват и анализ на 
икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и 
потенциалите за развитие на община Варна.  

В документа са заложени мерки и действия, финансиране и отговорни 
лица, включително частни и неправителствени организации. 

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

Стратегическа цел 1. „Здравословен, съхранен и справедлив град, 
приспособен към изменението на климата“ Приоритет 1 е насочен към 
оползотворяване и преосмисляне на връзката на община Варна с природата 
и отворен към морето, успял да интегрира природните ресурси - море, езеро, 
минерални води и зелени територии в местната икономика и ежедневието 
на гражданите. Град с чист въздух, чиста вода и градска среда, която 
предразполага човек да прекарва време на открито и сред други хора. 
Непрекъсната мрежа от качествени обществени пространства, широки 
тротоари и защитени велоалеи. 

(Европейска конвенция за ландшафта) 
Мярка 1.1. Опазване на природните ресурси 
Мярка 1.2. Смекчаване на изменението на климата 
Група проекти 1.2.1.: Подобряване на атмосферния въздух и 
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декарбонизация на градската среда; 
Група проекти 1.2.2.: Разширяване и доизграждане на паркови 

пространства - част от зелената система; 
Мярка 1.3. Адаптация към изменението на климата;   
Мярка 1.4. Кръгова и нисковъглеродна икономика 
Мярка 5.1. Транспортна свързаност и екологичен транспорт 

С коя климатична заплаха 
има връзка 

ПИРО може да се каже , че има отношение към почти всички климатични 
заплахи, а именно: наводнения, засушаване, затопляне имайки предвид 
неговия обхват 

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) 

Да, мерките са дадени в отделно приложение към ПИРО: ЧАСТ ІV. МЕРКИ 
ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ 
КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 
ЧАСТ VI. ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ВАЖНИ ЗА ОБЩИНАТА; ПРОЕКТНИ ИДЕИ 
С ПРОЕКТОБЮДЖЕТИ И ОПТИМАЛЕН 

ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Има ли данни за реализирани 
разходи/бюджети и за какво 
(общо, за конкретна мярка)  
или остойностяване 

Има заложено остойностяване на всички заложени мерки 

Да се добавят стойности по 
възможност 

В отделно приложение е дадено остойностяване на конкретни мерки по 
години, където това е приложимо 

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

Орган за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината е 
Общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на плана за 
интегрирано развитие на общината общинският съвет осигурява участието на 
заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при 
спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при 
изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината. Кметът на 
общината организира наблюдението на изпълнението на плана за 
интегрирано развитие на общината. За резултатите от наблюдението на 
изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се разработва 
годишен доклад. 

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

да 

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

Документът идентифицира определени въздействия по сектори 

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

За всеки сектор за посочени силни и слаби страни 

Информация за конкретни 
надеждни източници на 
информация 

В ПИРО са цитирани всички използвани източници на информация – НСИ, 
държавни институции, програми, проекти, стратегии и др. 

Информация за използвани 
технологии, когато става въпрос 

неприложимо 
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за конкретни проекти 

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

Имайки предвид обхвата на документа в териториален и времеви план, 
мерките и проектите заложени в него, същият е особено актуален сред 
обществеността  

Потенциал за влияние върху 
прилагане на бъдещата 
иновативна инвестиция 

Като основен документ, свързан със стратегическото планиране на 
територията на община Варна, всички данни, късържащи се в ПИРО ще 
допринесат за успешното изпълнение на бъдещата интервенция 

Нещо специфично от 
съдържанието 

ЧАСТ I. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 
СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА 
Раздел VI. Екологично състояние и рискове – условия и предпоставки за 
развитие на зелена Община Варна;  
6.5. Влияние на глобални климатични промени, природни бедствия и 
рискови територии 

Друго с потенциал за 
ползване/полезно 

ЧАСТ ІV. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ 
ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЧАСТ VI. ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ВАЖНИ ЗА 
ОБЩИНАТА 

ПРОЕКТНИ ИДЕИ С ПРОЕКТОБЮДЖЕТИ И ОПТИМАЛЕН 
ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Обща оценка на значението 
на документи за бъдещага 
работа по скала от 1-10 

1 – напълно безполезен 
10 – много полезен 
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ІІ. ВАРНА – 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 ВАРНА – ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЗЕЛЕН ГРАД 

Основание за създаване (закон, 

наредба, инициатива,  др.)  

Инициатива, Методология ПЗДГ 

Кога е създаден (година) 2018-2021 

Период на действие (от г. – до г.) 5 години 

Принос/синхрон/съответствие с 

национални  или европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

Програмата за зелени градове на Европейската банка за 
възстановяване и развитие. Планът за действие за зелен 
град (ПДЗГ) за град Варна е разработен като част от 
Програмата за зелени градове. В него е заложен обхватен и 
допълващ набор от действия, с които да се преодолеят 
ключови екологични предизвикателства и да се реализира 
дългосрочната визия на града за устойчивост. Документът е 
разработен в съответствие с методологията за ПДЗГ , 
определена от ЕБВР съвместно с експертния принос на 
Организацията за икономическо сътрудническо и развитие 
(ОИСР) и Международната организация на местните власти 
за устойчиво развитие (ICLEI). В ПДЗГ са посочени и насоки 
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за съобразяване на бъдещите документи на община Варна с 
Националната 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) 

В ПДЗГ е обобщено екологичното, социалното и 
икономическото изходно състояние на Варна. Въз основа на 
него е определена дългосрочната визия и средносрочните 
стратегически цели за устойчивото развитие на града. 
Заложеният в ПДЗГ пакет от действия е резултат от 
консултациите със заинтересованите страни, които целят 
справяне с предизвикателствата и постигане на визията и 
стратегическите цели на града. 
ПДЗГ, заинтересованите страни и представители на община 
Варна разработиха становище за визията, което да отразява 
амбициите на Общината за следващите 15 или повече 
години (Раздел 4). Визията бе преобразувана в набор от 
стратегически цели (10-15 години) и средносрочни цели (5 
до 10 години), спрямо които Община Варна може да 
проследява напредъка си относно по-зеленото бъдеще. 
Техническите експерти, в партньорство с заинтересованите 
страни на Общината, разработиха дълъг списък от 101 
проекто- действия за осемте приоритетни сектора въз 
основа на констатациите относно базовата линия на 
зеления град. Всяко от тези действия след това бе оценено 
спрямо 12 критерия по 4 теми: екологични, социални, 
икономически и институционални, като част от 
мултикритериен анализ, и оцениха относителната им степен 
на въздействие, за да създадат списък с приоритетни 
действия, разделени в категориите „висок“, „среден“ и 
„нисък“ приоритет и да ги съчетаят със стратегическите цели 
за зелен град. 
Посредством редица събития за ангажиране на 
заинтересованите страни и срещи с управителните органи 
на Общината (посочено е в Раздел 2.2), този приоритетен 
списък с 101 действия бе анализиран, оценен и в крайна 
сметка сведен до „окончателен списък“ с 30 действия с 
висок приоритет. 
В Община Варна бяха създадени два управителни органа, 
които да допринасят и насочват процеса на разработване на 
ПДЗГ: •  Комитет за наблюдение (КН), който докладва на 
кмета на Варна; състои се от висши служители на Общината 
и други ключови фигури, които взимат решения за 
Общината. Групата бе създадена, за да предоставя 
стратегически насоки, да контролира и в крайна сметка да 
одобри ПДЗГ; • Техническа консултативна група (ТКГ): 
състои се от технически експерти и експерти по сектори от 
Общината, и бе създадена да подпомага събирането, 
анализирането и проверката на доказателствата, както и да 
съдейства при обсъжданията по време на сесиите за 
ангажиране и при разработването на действията за зелен 
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град. 
Още в началото на проекта започна интензивен процес за 
идентифициране на заинтересованите страни. Като те 
включват общински представители на държавни агенции, 
представители на изследователски центрове и 
университети, групи на гражданското общество, 
представители на частни компании (напр. фабрики, от 
строителния, туристическия, транспортния, енергийния и 
водния сектори), национални държавни агенции, 
национални комунални дружества и международни НПО. 
Общо 173 самостоятелни заинтересовани страни са 
включени в Плана за ангажиране 

Основна цел/и Да идентифицира, приоритизира и разработи 
необходимите действия, които са свързани с  
предизвикателствата в областта на околната среда, 
изправени пред нас. Методологията ПДЗГ е разработена с 
цел  да насочи община Варна към предприемане на 
следните ключови мерки: 
 1.Установяване на „Базова линия на зеления град”, което 
определя институционалния, екологичния, социалния и 
икономическия контекст на града. Основната линия е 
изложена в посочените по-долу точки: 
а. Доклад за политическата рамка (PFR): Показва 
институционалните рамки и социално-икономическите 
условия на живот в града, за да се прецени върху кои 
области може да повлияе общината чрез ПДЗГ. 
б. База данни с показатели: Установява количествената 
базова линия за ПДЗГ на Варна. Базата данни включва 
унифициран списък с показатели, за които се набират данни 
от всички градове, разработващи ПДЗГ.  
в.Доклад за техническа оценка (TAR) Оценява текущото 
състояние на околната среда и натиска, въздействащ върху 
околната среда във Варна, като се основава на данните, 
показани в PFR. Резултатът от това е дълъг списък с 
екологичните предизвикателства, пред които е изправена 
Варна и които могат да бъдат разрешени чрез ПДЗГ. 
г. Семинар за приоритизиране: Ангажиране на 
заинтересованите страни за определяне на приоритетите на 
екологичните предизвикателства, произтичащи като част от 
TAR. 
2. Разработване на „План за действие за зелен град“, в 
който се идентифицират и приоритизират различни 
действия и инвестиции и които община Варна може да 
предприеме за подобряване на своята екологична 
устойчивост чрез справяне с екологичните 
предизвикателства. 
3. Създаване на капацитет на местно ниво, за да се 
гарантира успешното внедряване на ПДЗГ  Целта на този 
документ е да обобщи резултатите от предприетите 
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действия за дефиниране на приоритетите, за да се 
определи кои екологични предизвикателства са от най-
голямо значение за Варна, като по този начин се създаде 
списък с приоритетни екологични предизвикателства, за 
които действията и инвестициите на ПДЗГ ще работят. 

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. 

ПДЗГ е структуриран в осем раздела, описани по-долу: 
Глава 1: Въведение - Общ преглед на ПДЗГ и 
предназначението му. 
Глава 2: Подходът на ПДЗГ - Методологията и процесът на 
разработването на ПДЗГ за град Варна, наред с проведените 
консултации съгласно протокола за ангажиране с органите 
на управление, заинтересованите страни и обществеността. 
Глава 3: Изходно екологично състояние на града - 
Обобщение на изходното състояние на градската околна 
среда и икономиката, включително приоритетните 
екологични предизвикателства. 
Глава 4: Визия и стратегически цели - Определяне на 
дългосрочната визия и средносрочните стратегически цели 
на Варна, които да насочват краткосрочните действия по 
ПДЗГ. 
Глава 5: Обобщение на действията по ПДЗГ - Общ преглед 
на пакета от действия, които са заложени в следните 
сектори: 

- Чиста и устойчива енергия 
-  Индустриални практики, обосновани с данни 
- Интегрирано управление на водния цикъл 
- Ефективни и устойчиви сгради 
- Устойчиво устройствено планиране 
-  Практики за кръговрата на отпадъци те 
-  Нисковъглероден и активен транспорт 
- Междусекторен действия 

Глава 6: Изпълнение и мониторинг - Подробности относно 
плана за мониторинг и оценка, с който ще се проследява 
изпълнението и въздействието на ПДЗГ. 
Глава 7:  
Глава 8: Приложения - Подробна информация, 
разпределена в подраздели 

Теми от съдържанието с особена 

полезност (може да се посочат 

конкретни страниците) 

От особена важност за изпълнението на проекта биха могли 
да послужат следните данни: 
От Глава 5: • Чиста и устойчива енергия 
•  Индустриални практики, обосновани с данни; 

 Практики за кръговрата на отпадъците; 
•  Нисковъглероден и активен транспорт; 
• Интегрирано управление на водния цикъл 
• Устойчиво устройствено планиране 

С коя климатична заплаха има 

връзка 

Наводнения, засушаване, затопляне 

Към кои интервенции има повече 

отношение (по-скоро адаптация, 

Планът предоставя 31 действия в 8 ключови сектори, които 
да се изпълняват през следващите 5 години, имащи 
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по-скоро  смекчаване, и двете) отношение към преодоляване въздействието върху 
изменение на климата, както и мерки свързани с 
адаптацията към изменение на климата 

Съдържа ли конкретни мерки, 

свързани с адаптация или 

намаляване на въздействието 

върху изменението на климата 

(бъдещи или вече изпълнени) 

Всички мерки, заложени в ПДЗГ имат отношение, пряко или 
косвено към измение на климата.  
Заложените в ПДЗГ мерките са компилирани в отделно 
приложени по дейности и сектори, в зависимост 

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво 

(общо, за конкретна мярка)  или 

остойностяване 

неприложимо 

Да се добавят стойности по 

възможност. 

 

Има ли информация как  е 

изпълнил предназначението си 

(такава информация може да се 

търси извън документа)   

неприложимо 

Съдържа ли аргументи по 

позициите на PESTEL  (състояние 

на средата)  

При анализ и представяне изходното екологично състояние 
на община Варна са използване различни подходи, 
включително са включени и аргументите по позициите 
PESTEL. Рамката е приложена при идентифициране на 
всички екологични предизвикателства. 

Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква насока 

– биоразнообразие, устойчиво 

развитие, икономика, социални, 

др.  

При идентифициране на екологичните предизвикалства в 
областта на климатичните промени, бяха  идентифицирани 
следните негативни въздействия към Раздел : Осигуряване 
интегрирането на съображенията и анализа относно 
смекчаване на последствията от изменението на климата и 
адаптацията към тях в Общинския план за развитие на 
Община Варна 
П.14: Липса на цялостна стратегия за устройствено 
планиране 
П.20: Липса на стратегия / план за адаптация към 
изменението на климата и необходимата институционална 
структура 

Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, които 

могат да бъдат полезни при 

разработването/прилагането на 

бъдеща инвестиционна мярка   

Пример: При идентифициране на екологичните 
предизвикалства в областта на климатичните промени, бяха  
идентифицирани следните негативни въздействия към 
Раздел : Осигуряване интегрирането на съображенията и 
анализа относно смекчаване на последствията 
от изменението на климата и адаптацията към тях в 
Общинския план за развитие на Община Варна 
П.14: Липса на цялостна стратегия за устройствено 
планиране 
П.20: Липса на стратегия / план за адаптация към 
изменението на климата и необходимата институционална 
структура 
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Към всяко анализирано екологично предизвикателство, са 
идентифицирани пропуски, които следва да се вземат 
предвид при реализация на проекта като цяло.  

Информация за конкретни 

надеждни източници на 

информация 

В ПДЗГ са цитирани всички използвани източници, които са 
предимно общински и държавни структури и всички 
заинтересовани страни 

Информация за използвани 

технологии, когато става въпрос за 

конкретни проекти 

допълване 

Актуалност на темата за хората – 

доколко е в дневния ред на 

местната общност  

Тъй като в разработването на ПДЗГ участват твърде много 
заинтересовани страни, реализирането на мерките е от 
изключителен интерес за обществеността. Имайки предвид, 
че голяма част от заложените мерки биха могли да се считат 
за иновативни за град като Варна и ще доведат до 
значително подобряване качеството на живот на 
територията на цялата община, времевия период на 
действие е голям и средствата заложени са в голям размер, 
ПДЗГ представлява интерес не само за хората, но и за 
експертите, които работят по него. 

Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата 

иновативна инвестиция 

Данните, съдържащи се в ПДЗГ като цяло биха били от 
голяма полза за изпълнение на проекта. 

Нещо специфично от 

съдържанието 

•  Приложение А: Изходни екологични условията във 
Варна - Подробен преглед на състоянието на околната 
среда в град Варна, включително данни за екологичните 
показатели; 
•  Приложение Б: Действия със среден приоритет 
Приложение Г: Допускания при изчисляване на 
въглеродните емисии 

 Осигуряване интегрирането на съображенията и 
анализа относно смекчаване на последствията 
от изменението на климата и адаптацията към 
тях в Общинския план за развитие на Община 
Варна 

Друго с потенциал за 

ползване/полезно 

 

Обща оценка на значението на 

документа за бъдещата работа 

по скала от 1 до 10:  

1 - напълно безполезен;   10 - 

много полезен 

10 
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ІІІ.  ЗАПОВЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЗАБРАНА 

Тема/критерий/аспект Описание 

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

Устройствено планиране 

Име на документа Заповед за налагане на строителна забрана 

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

Бл. 3 и чл. 38, ал. 2 от Закона за териториално и селищно 
устройство 

Кога е създаден (година) 1997 

Период на действие (от г. – до г.) До отмяната му 

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

Закон за устройство на черноморското крайбрежие, Закон за 
защита от бедствия 

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

С участие на компетентните лица 

Основна цел/и Предотвратяване на негативни последици от мащабни и 
катастрофални свлачищни процеси по северното 
Черноморско крайбрежие 

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. 

Няма съдържание, но има заложени мерки и отговорни 
длъжности лица за спазването им; 

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

Няма съдържание 

С коя климатична заплаха има връзка Наводнения, респ. свлачища, срутища, ерозия и абразия 

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

адаптация 

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

Документът не съдържа конкретни мерки, а само общи и 
насочващи 

Има ли данни за реализирани 
разходи/бюджети и за какво (общо, за 
конкретна мярка)  или остойностяване 

Няма данни, не са заложени ресурси , но е заложено 
Общинските съвети да акумулират средства в целеви 
фондове със статут на юридически лица по Търговския закон 
за финансиране на мероприятия по изготвяне на конкретни 
инвестиционни програми и изпълнение на укрупителни 
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мероприятия и на отводнителни канализационни и 
дренажни системи в свлачищни терени и прилежащи зони. 

Да се добавят стойности по възможност. неприложимо 

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

До момента има няколко проекта изпълнени с целеви 
средства изпълнени от община Варна за възстановяване 
водопроподимостта на дерета, нарушена вследствие обилен 
валеж през 2014; 
Укрепване на Франга дере – фонд „Солидарност“ 
Укрепване ската на ул. „Девня“ – ОПРР 2007 - 2013 

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

Заповедта е изготвена от Министерство на териториално 
развитие и строителство (1997) и не е във формат за 
посочените аргументи 

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

неприложимо 

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

неприложимо 

Информация за конкретни надеждни източници 
на информация 

Картограма на свлачищата на МРРБ 

Информация за използвани технологии, когато 
става въпрос за конкретни проекти 

 

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

Предвид броя на жителите, засегнати от негативни 
динамични свлачищни процеси и динамиката на 
строителство в град като Варна, темата е изключително 
актуална. 

Потенциал за влияние върху прилагане на 
бъдещата иновативна инвестиция 

Отправна точка за изпълнение на проекта 

Нещо специфично от съдържанието неприложимо 

Друго с потенциал за ползване/полезно -  

Обща оценка на значението на документа за 
бъдещата работа по скала от 1 до 10:  

1 - напълно безполезен;   10 - много полезен 

10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3  ПРОЕКТЕН ФИШ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА МЯРКА 

 

 

ПРОЕКТЕН ФИШ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА МЯРКА  

           

  

Община  ВАРНА  

Лице за контакт – име, 

длъжност, имейл и телефон  

Йордан Дянков – координатор, jdiankov@abv.bg, 

0899/850560   

Олег Колев – експерт свлачища, okolev@yahoo.com; 

0886/870-585  

Мария Колева – експерт еколог – krasir@abv.bg; 

0877/600-444  

  

1. Название на инвестиционната мярка  

Превантивна система за наблюдение и контрол на негативните геодинамични процеси вследствие 

на интензивни валежи, като мярка за адаптация към климатичните промени  

  

2. Резюме - Общо кратко описание на мярката   

Като водеща климатична заплаха, която има най-широко разпространен ефект за територията на 

гр. Варна са идентифицирани интензивните извалявания и въздействията им върху негативните 

геодинамични процеси. Това логично предопределя избраната иновативна мярка, а именно 

внедряване на Превантивна система за наблюдение и контрол на негативните геодинамични 

процеси вследствие на интензивни валежи като мярка за адаптация към климатичните промени. 

Системата ще включва три модула,  които взаимно се допълват и представляват цялостно решение 

на проблема със свлачищата в града, който през последните години и в бъдеще силно се повлиява 

от зачестилите явление на обилни валежи.    

Модул 1: Изпълнение на пилотен проект за наблюдение динамиката на геодинамичните процеси и 

изграждане на контролно-измервателни системи в свлачищни райони за мониторинг - проектиране 

и изграждане на  Контролно измервателна система (КИС)  

Модул 2: Дигитализация на данни за локализиране  и проследяване в реално време на 

регистрирани и новоактивирани негативни геодинамични процеси и рискови зони на територията 

на община Варна   
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Модул 3: Разработване на Пътна карта за смекчаване последиците от негативните и разрушителни 

геодинамични и гравитационните склонови процеси и явления на територията на Община Варна  

Модул 1 и модул 2 предоставят възможност за надграждане и репликиране.   

3. Обект и място 

Модул 1: Изпълнение на пилотен проект за наблюдение динамиката на геодинамичните процеси и 
изграждане на контролно-измервателни системи в свлачищни райони за мониторинг - проектиране и 
изграждане на КИС  
Обектът на интервенция на пилотния проект е част от свлачище „Златни пясъци“ – в зоната над ПСОВ и 
път I-9 – Варна – Кранево. Свлачището възниква 1997 г.  
Свлачищният вал достига до помпената станция на ПСОВ„Златни пясъци“. Всички сгради и инженерни 

съоръжения в свлачищното тяло са били разрушени. Засяга територия в две общини – Аксаково и 

Варна.  

  

Зоната е избрана поради факта, че свлачището е активно и към настоящия момент и е разположено в 

непосредствена близост до к.к. „Златни пясъци“ и Природен парк „Златни пясъци“.  

Друго подходящо местоположение за прилагане на мярката е част от свлачище „Кабакум“ в зоната на 

к.к. „Чайка“ и в зоната над к.к. „Слънчев ден“.  

Модул 2: Дигитализация на данни за локализиране и проследяване в реално време на регистрирани 

и новоактивирани негативни геодинамични процеси и рискови зони на територията на община Варна  

Модул 3: Разработване на Пътна карта за смекчаване последиците от негативните и разрушителни 

геодинамични и гравитационните склонови процеси и явления на територията на Община Варна  

Модул ІІ и Модул ІІІ ще обхващат територия на община Варна, като целевите групи, които ще се 
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възползват от тях ще бъдат местни, регионални и национални организации, НПО, физически и 

юридически лица. 

Реализирането на избраната мярка дава възможност за контрол на определена територия, 

възможност за репликиране във всички други подобни зони, както и осигуряване на своевременна 

информация за рисковите зони на територията на Общината. 

4. Дейности  

Модул 1: Изпълнение на пилотен проект за наблюдение динамиката на геодинамичните процеси и 

изграждане на контролно-измервателни системи в свлачищни райони за мониторинг - проектиране 

и изграждане на КИС – срок за изпълнение 6-9 месеца 

➢ Разработване на Технически проект в минимум следните части: проучване, геотехника, геодезия, 

ПБЗ; 

➢ Проектиране и изграждане на КИС – ще бъдат монтирани пиезометри и инклинометри за 

проследяване динамиката на свлачището в дълбочина и нивото на подземните води от разстояние и 

предаване на информацията на службите, ангажирани със своевременно предприемане на действия. 

➢ Строителен надзор 

Държавна приемателна комисия – до 1 месец след издаване на Акт 15 за установяване годността за 

приемане на строежа (част, етап от него) 

Модул 2: Дигитализация на данни за локализиране и проследяване в реално време на регистрирани 

и новоактивирани негативни геодинамични процеси и рискови зони на територията на община 

Варна – срок за изпълнение 6 месеца 

➢ Проектиране и доставка на софтуерна платформа за нуждите на община Варна, която ще включва: 

- Електронен регистър на съществуващите на територията на община Варна свлачища др. рискови 

зони; 

- Карта на рисковите зони, подложени на ерозия, абразия, наводнения, и др. природни бедствия 

➢ Обучение на служители за работа с платформата – до 1 месец след стартиране на платформата. 

Модул 3: Разработване на Пътна карта за смекчаване последиците от негативните и разрушителни 

геодинамични и гравитационните склон ови процеси и явления на територията на Община Варна – 

срок за изпълнение 6 месеца 

В Пътната карта ще бъдат заложени превантивни мерки в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен 

план за намаляване на вредното въздействие на дестабилизиращите фактори в резултат от 

интензивните извалявания, картиране на риска, ограничаване и бързо ликвидиране на последствията 

от тези процеси; защита и опазване на населението, материалните фондове и околната среда от 

техните въздействия. Ще бъдат разписани начини за финансиране на посочените действия, 
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задължения и отговорности на съответните институции на местно ниво. Същата ще се разработи в 

перспектива и срок на действие 5 год. като се предвиди финансиране от общинския бюджета в 

рамките до 2 % годишно. 

5. Заплаха, към която се прави адаптация 

Според повечето сценарии за климатични промени и направените анализи, валежите се очаква да се 

увеличат през зимните месеци, въпреки че значително намаление на валежите през летните месеци се 

очаква да компенсира това увеличение. Анализът на сценария посочва тенденция към повишаване на 

честотата на екстремни събития и бедствия като обилни дъждове. Валежите и релефът на терена в гр. 

Варна довеждат до ерозия на около 60% от територията на общината. Варненският бряг е пряко 

засегнат от ерозия и абразия. Направеният анализът на геодинамичното състояние на свлачищните 

райони по черноморското крайбрежие в обхвата на община Варна с проявени свлачищни, ерозионнни 

и абразионни процеси показва, че тези екзогенни явления продължават своето активно действие както 

по места, където вече са били проявени, така и по места, където се активизират за първи път. Към 

31.12.2021 г. на територията на гр. Варна са регистрирани 88 свлачища, като общата им площ е 33,5 кв. 

км. 

Предвид характера на изпълнявания проект, териториалното разположението на община Варна, 

актуалните във времето проблеми и начините за справянето с тях, както и социалния, икономически и 

екологичен ефект, който тези проблеми имат върху обществеността, експертният екип на община 

Варна избра да разгледа подробно свлачищата в урбанизирани територии, възникнали вследствие на 

интензивните валежи като природно бедствие и проблем за град Варна и да предложи вариант за 

ограничаване риска от възникването им и мерки за адаптация към климатичните промени. 

 

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

 

От голяма полза за изготвянето на анализите и финализиране на предложените инвестиционни мерки 
(особено за втория модул) е споделения опит и предоставена Методология от колегите в Норвегия и 
NVE – регионален център гр. Берген / https://nve.no/kart/, както и добри практики от Норвежките 
партньори.  

 

 

7. Иновация:  

 

Процесът на избора на мярката от самото начало включва идеята за определяне на възможностите за 
иновация и завършва с предложените иновационни дейности. В доклада е направен опит за 
утвърждаване като добра практика търсенето на иновативен подход.  
Предложената мярка както и трите модула, от които е структурирана са иновативни, тъй като до 
настоящия момент на територията на община Варна, не са прилагани, изготвени и изпълнени подобни 
дейности. Няма изготвяни стратегически документи със заложени мерки, насочени към адаптация 
и/или смекчаване въздействията от изменение на климата. Изпълнението на модул 1 има възможност 
да се репликира в други зони от територията. 
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8. Индикативен бюджет на проектната идея:  

Извършени са пазарни проучвания и консултации за определяне на прогнозна стойност на 

основните дейности. Прогнозираната пазарна стойност е съпоставима с  тази на пазара: за 

изпълнението на инклинометри, пиезометри и контролноизмервателна система.   

В резултат на проведените пазарни проучвания бяха направени следните изводи: Цената, 

определена за дейностите по доклада е адекватна на средните пазарни такива, определени в 

съответствие с финансовия ресурс на проекта (360 хил. лева без ДДС) и изчислени на база 

действителните разходи, които биха били направени от участника, определен за изпълнител на 

услугата.  

Мярката и трите модула са еластични, т.е.  дават възможност за надграждане в процеса на 

проектиране и като се съобразява с параметрите на определения бюджет.  

  

9. Проектна готовност:  

Към момента са водени само проучвания за възможности за изпълнение и обема и съдържанието 

на модули 2 и 3.  

  

10. Начин на възлагане:  

Модул 1 – директно възлагане по реда на ЗОП, до 270 000 лв., инженеринг  

Модул 2 и 3 – в процес на уточняване за възлагане на услуга по ЗОП   

  

11. Съответствие с общинските политики – планове, стратегии:  

 План за интегрирано развитие на Общината – Приоритет 1, Мярка 1.2. Смекчаване 

изменението на климата  

 План за действие за зелен град (ПДЗГ) на община Варна, който е със срок на действие до 2027 

година в следните раздели:  

Част ІV. Мерки за ограничаване  изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните 

промени и за намаляване на риска от бедствия   

5.9.2. Текущи действия във Варна - Общината си е поставила за цел да внедри превантивни мерки за 

справяне с екстремни природни бедствия и за смекчаване на въздействието от изменението на 

климата  

  

 



 
 

65 

 
 

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

район:  

 

За периода 1996-2021 са изпълнени повече от 10 аварийно-осушителни и силови укрепителни 

мероприятия в различни участъци на път I-9 Варна-Албена. 

Изпълнените съоръжения от общата укрепителна схема по тези проекти гарантират нормалната 

експлоатация на пътя, но не и строителството в отделните имоти. При избора на общите 

укрепителни схеми по тези проекти е отчетено съществуващото застрояване към момента на 

извършване на проучвателните работи, съгласно статута на определените зони.  

 Изпълнени проекти: и потенциални зони за репликиране на КИС системата от пилотния проект.  

 „Проект за укрепване на Черноморски свлачища. Укрепване на свлачище в района на 

спирка „Панорама“- ПСОВ „Златни пясъци“ и път I-9 – КК „Златни пясъци“;   

 Проект „Укрепване на свлачище в КК „Чайка“, местност „Кабакум“ и възстановяване на път 

IV-90023 Варна – КК „Златни пясъци“ – км. 3 +190 - км. 3 +901“1 изпълнен по проект: 

„България – защита на речните и морските брегове от ерозията и свързаните с тях 

свлачищни процеси“   

 През 2005 г. за свлачище „Писател“ са изпълнени проекто-проучвателни работи с избор на 

„обща укрепителна схема“ и са изградени геодезическа и пиезометрична мрежи.През 2007 

започва реализацията на избраната укрепителна схема и до 2011 г. са изпълнени следните 

дейности:   

 „Укрепване на свлачище път IV-90023 Варна – КК „Златни пясъци“ в участъка от Дървения 

мост до края на КК „Слънчев ден“.    

 Проект № BG 98.10-05.01 „Укрепване на свлачище в местност „Свети Никола“; Възложител: 

Министерство на регионалното развитие и благоустройство – Дирекция „Европейски 

инфраструктурни проекти – 2005 -  

2007 г.   

 Проект „Укрепване на път I-9 Варна – КК „Златни пясъци“ спирка  „Траката“ обща 

укрепителна схема“ ; Възложител: Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство – 2000 - 2001 г.   

Всички  споменати свлачища са разположени в урбанизираната територия на община Варна и в 

тези зони са изпълнени също локални укрепителни и отводнителни мероприятия от 

собственици на отделни имоти, свързани и наложителни с извършването на строителна дейност 

в тях.  
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13. Резултати от консултативната среща  

Консултативната среща се проведе в Зала „Варна“ на Община Варна на 30.06.2022г. Включиха се 53 

участника - политически лица от общината; експерти - представители на дирекциите "Екология и 

опазване на околната среда", "Европейски и национални оперативни програми", "Управление на 

сигурността и контрол обществения ред", "Финансово-стопански дейности", "Финанси и бюджет", 

"Архитектура, градоустройство и устройствено планиране", "Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване"; Главният архитект и районни архитекти; представители на различни институции 

– РИОСВ - Варна, РДПБЗН – Варна, Геозащита, Проект строй, Геопроект, НДЕФ; медии – БНР, 

„Дарик радио“ и ТВ“Скат“.  

Екипът на проекта от администрацията на община Варна сподели и обсъди с експертната общност 

идеята за инвестиционна мярка, която ще се финансира още тази година. Разгледани бяха 

конкретните идеи и се събраха експертни мнения за детайлите за реализация и възможностите за 

прилагането на мярката и на други места. Изразиха се различни мнения от експертите, 

включително относно заплахите от свлачищата; необходимостта от осигуряване на допълнителни 

средства за поведенческите мерки за намаляване на въздействието; за насочване в необходимата 

посока на енергията на водата в отводнителните канали; климатичната миграция; ролята на 

техническата инфраструктура; стабилизиране на морския бряг; липсата на стандарти в 

нормативната уредба и други, свързани с проектната идея теми. 

Общото мнение, изведено от проведената консултативна среща е, че има ясна необходимост от 

реализация на предложената мярка, но във връзка с адаптацията към климатичните промени и 

смекчаването им е необходимо както да се мултиплицира и в други райони на града конкретната 

инвестиционна мярка, така и да се осигурят средства за едновремменно прилагане на още голям 

брой мерки, за да може адаптацията да е по – успешна и да се достигне чуствително смекчаване 

на климатичните изменения. 
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Екипът на проекта от администрацията на община Варна сподели и обсъди с  
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14. Нещо друго, специфично за тази мярка:  

Допълнителните ползи:  

• С изпълнение на мярката се очаква постигане на положителен социален отзвук сред 

обществеността, тъй като проблемът на територията на гр. Варна е изключително актуален и 

разпространен.    

• Предложената иновативна мярка  по „Предефиниран проект №3 Прилагане на 

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

България“ е своевременна, за да може  община Варна да откликне адекватно на 

климатичните изменения, които се изострят все повече с времето и да смекчи последиците 

от тях.  

• Целта на прилаганата мярка е подпомагане на обществеността да се приспособи към 

новите климатични особености, посредством минимизиране на риска от щети и използване 

на нови възможности.  

• Чрез публикуване на информация на  интернет страницата на община Варна се 

очаква популяризиране на проблема за климатичните изменения и борбата с последствията 

от тях.  

 




