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Планът за действие е разработен от Регионална агенция за предприемачество и 
иновации – Варна (РАПИВ) по проект ClimAd - „Адаптирането към климатичните 
промени (АКП) – възможности за устойчиво развитие”, финансиран по Програмата за 
подкрепа на НПО в България, по финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ЕИП) 2009-2014г. от страните-донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.  

Целта на проекта е да разшири информираността на обществото за адаптиране 
към климатичните промени, да подпомогне участието на НПО при стимулиране на 
политиките за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси и 
да запознае политиците с резултатите от проекта и с предложенията за включване на 
европейски политики и добри практики в регионалните и местни планове за устойчиво 
развитие. 

В рамките на проекта са разработени три анализа на актуалните стратегии и 
политики за АКП – на европейско, национално и регионално ниво. Направена е оценка 
до колко актуалните европейски стратегии и политики за АКП са интегрирани в 
регионалните политики и мерки. Като резултат от тези дейности e публикуван наръчник 
„Препоръки за адаптация към климатичните промени”, който резюмира и систематизира 
трите доклада за анализ на политиките за АКП. Проведени са три кръгли маси с 
целевите  групи (ЦГ) по проекта:  „младежи” и „вземащи решения”. По време на 
кръглите маси, след проведени дискусии и разглеждане на подбраните и изследвани 11 
добри европейски практики, приложени в региони със сходни на Североизточния регион 
на България климатични и природни характеристики, е избрана една от тях, която в 
най-голяма степен отговаря на особеностите и проблемите, характерни за региона.  

По време на последната кръгла маса, с ЦГ-вземащи решения, на която присъства 
Заместник областният управител на Област Варна, общински съветници, ръководители и 
експерти на отговорни ведомства на територията на град Варна и региона, се постигна 
консенсус за основните и спешни мерки за посрещане на предизвикателствата от 
климатичните промени, а именно: да се институционализира този проблем в Общината, 
като се учреди на Обществен съвет по околна среда и климатични промени, съставен от 
признати експерти; Комисията по екология и опазване на околната среда към 
Общинския съвет от временно действаща, да има статут на постоянно действаща. 

На база на получените резултати от проекта,  натрупания опит и работа с 
целевите групи са очертани конкретни стъпки под формата на „План за действие”, за 
трансфер на европейските политики и практики за АКП в местните и регионални 
планове за устойчиво развитие. 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
за трансфер на избрана добра европейска практика 
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1. ДОБРА ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА НА ОБЩИНА КОНСТАНЦА, РУМЪНИЯ 

За Варна изключително актуален е проблема за укрепване и защита на бреговата 
ивица. Обширни свлачищни комплекси са оформени на източния склон на Франгенското 
плато – от ръба до морето. На юг от града свлачищата са развити по източния склон на 
Авренското плато. Бреговата инфраструктура на много места е амортизирана и се 
нуждае от обновяване. Поради тази причина, на Кръглата маса проведена с политици на 
25.11.2015г. участниците проявиха значим интерес към добрата практика от Румъния, 
за укрепване и защита на Черноморското крайбрежие: „Защита и рехабилитация на 
южното Черноморско крайбрежие на община Констанца, Румъния”. Румънският 
проект е и предложен да се проучи щателно и изготви концепция за внедряването му. 

Проблемите по защита на брега в двата съседни региона са сходни, тъй като 
бреговата ивица в Община Констанца също е обект на силна ерозия, а съществуващите 
защитни структури са стари, неефективни и повредени поради липса на поддръжка. За 
разрешаването на проблемите е разработен Генерален устройствен план за „Опазване и 
възстановяване на крайбрежните зони”, който обхваща: полеви изследвания, 
изследване на крайбрежната динамика, моделиране на бреговите процеси,  определяне 
на антропогенните фактори и разработване на две предпроектни проучвания. 
Националната администрация за водния сектор в Румъния ("Apele Romane") е 
бенефициент на проекта „Крайбрежна схема за защита на Черноморските плажове” , на 
обща стойност - 170 млн. евро и финансиране по ОП „Околна среда” 2007-2013г. в 
размер на 145 млн. евро. Основните цели на проекта за опазване и възстановяване на 
Черноморското крайбрежие на Община Констанца са защита и подобряване на 
качеството на околната среда и стандарта на живот по румънското черноморие и 
повишаване на безопасността на брега, който е силно застрашен от разрушителните 
ефекти на бреговата ерозия. За целта е разработена програма за устойчиво 
строителство за възстановяване и опазване на бреговата ивица, земните и морски 
екосистеми, както и стратегическа програма за крайбрежно наблюдение за подкрепа на 
експлоатацията и поддръжката в средносрочен и дългосрочен план (10 до 30 години). 
Възприет е поетапен подход на въздействие – 3 етапа, като се препоръчва приоритетно 
да се разработи южната част на крайбрежието, където следствие напредналия стадий на 
ерозия на брега чувствително са застрашени населените места, плажовете в 
туристическите комплекси и защитените зони. 

Приоритетният проект е с период за изпълнение 2012-2016г. Рехабилитационни и 
защитни сиви мерки са предприети в следните части от крайбрежието: Мамая Юг; Томис 
Север, Томис Център, Томис Юг, Сектор Ефорие, Ефорие Север. Технически решения са 
търсени както по отношение на устойчива икономическа и финансова среда, така и за 
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възстановяване на баланса между застроените площи, околната среда и крайбрежните 
процеси. 

За да се осъществи подобен мащабен проект за опазване и възстановяване на 
Черноморското крайбрежие на територията на Североизточния регион на България и 
Община Варна, е необходимо осъществяване на мащабно планиране и постигане на 
съгласие от страна на институциите и заинтересованите лица. 

2. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

Основната цел на Плана за действие за трансфер на добра европейска практика е 
да се определят последователността от дейности за трансфер в Област Варна, на 
румънската практика за защита и рехабилитация на бреговата зона на Черно море, 
които да се  включат в плановите документи на региона.  

Етапи на Плана за действие 
Чрез разработването на Плана за действие за внедряване на Европейските 

политики и дейности, се отговаря на актуалните регионални проблеми за АКП в 
региона. Дейностите на Плана ще се реализират на два етапа: 

Етап I: Концепция за трансфер на избраната добра практика. 
Етап I включва следните дейности: 

 Детайлно проучване, обмен на опит за оценяване на приложимостта в местни 
условия на избраната добра европейска практика за адаптиране към климатични 
промени: 
- Установяване на контакт с румънската администрация на водния сектор от град 
Констанца); 
- Организиране на работно посещение в Румъния с представители на ЦГ и 
експерти. 

 Изготвяне на Концепция за трансфер на избрана добра практика (ДП) в 
Област Варна: 
- Ситуационен анализ на бреговата зона на Област Варна; 
- Оценка на приложимостта на ДП; 
- Разработване на План за трансфер на ДП. 

 Популяризиране на дейността по трансфер на територията на региона, на 
селектираната добра европейска практика: 

- Публикуване он-лайн на актуална информация, за дейностите по проекта; 
- Организиране на информационни срещи с ЦГ „младежи”; 
- Представяне пред медиите; 
- Изготвяне на електронен бюлетин. 
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Етап II: Включване на дейностите по трансфера в плановите документи на 
региона.  

Дейностите, които са предвидени да се реализират по време на изпълнението на 
Етап II са: 

 Мерки за институционализирането на проблема за АКП от 
администрацията: 

- Учредяване на Обществен съвет към Общината по околна среда и 
климатични промени от признати водещи експерти; 

- Временна Комисия по екология и опазване на околната среда към 
Общинския съвет да стане постоянно действаща; 

  Актуализиране на ОПР – Варна с мерки, на база на добрата европейска 
практика;  

  Разработване на проектно предложение под ръководството на Община 
Варна за „Защита и рехабилитация на черноморското крайбрежие на област 
Варна”;  

  Участие на обществеността като наблюдаващ, контролиращ и коригиращ 
орган, чрез повишаване на ролята на НПО, браншови и други граждански 
организации. 

Дейностите   се предвижда да бъдат финансирани по Структурните фондове на ЕС 
-  по Европейските програми и/или Оперативните програми на България за настоящия 
програмен период 2014-2020г.  

Чрез изпълнението на Етап II се гарантира постигането на целта за устойчиво 
развитие, чрез подобряване на сътрудничеството за реализиране на консенсус между 
вземащите решения и обществеността, с което ще се постигне и общата цел на 
Програмата за подкрепа на НПО в България: „Укрепване развитието на гражданското 
общество и увеличаване приноса му за социална справедливост, демокрация и 
устойчиво развитие”.  

 
 
 


