
      

                                                                                                                                       

 ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ 
Дейността „Проучване и анализ” има за цел 
да бъде изследвано европейското и 
национално законодателство в областта на 
адаптирането към климатичните промени и 
да бъдат открити белите петна в 
интегрирането на европейските стратегии и 
политики в националните стратегии и 
планове, както и в местните и регионални 
планове за устойчиво развитие (ПУР). 
Следващата стъпка е да се изготвят 
препоръки, които да се предложат на 
вземащите решения и ПУР да бъдат 
актуализирани и наистина работещи.  
През първия отчетен период на проекта са 
изследвани основополагащи европейски 
документи като Бялата книга на ЕК 
„Адаптиране към изменението на климата- 
към европейска рамка за действие”, 
докладите на Партньорството  за европейско 
изследване на околната среда ”Европа се 
адаптира към изменението на климата” и 
”Интегриране на политиките по климата, 
съгласуваност и управление”; Стратегията 
на ЕС за адаптиране към изменението на 
климата 2014-2020; Европейската рамка 
„Енергетика и климат 2030”; адаптационни 
стратегии на Испания, Франция и Италия – 
страни, с които България има сходни 
проблеми в областта на климатичните 
промени и др. Акцентира се върху 
неотложността на мерките за адаптиране  

 към климатичните промени и консенсуса, който 
трябва да бъде постигнат в обществото за 
ресурсите, заделяни за адаптация. 

Разходи и ползи от мерките за адаптация 

 
(Източник: Бойд и Хънт,2006,Изследване за доклада на Стърн) 

 
При изследването е обърнато внимание на 
идентифицираните най - уязвими области и 
сектори за въздействията на климатичните 
промени в югоизточна Европа, в която се 
намира България. 
 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ 
През периода са идентифицирани 5 добри 
практики в адаптирането към климатичните 
промени, а именно: Производство на енергия 
от битови, търговски и промишлени  

 

                Проектът ClimAd - „Адаптирането към климатичните промени – възможности за устoйчиво 
развитие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г. от 
страните – донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 

 

www.ngogrants.bg  



 
 

 

 
 

 

 отпадъци в Зорбау, Германия; Зелено 
строителство – новият корпус на Виенския 
икономически  университет, Австрия; 
Програма за енергийно реновиране на 
сградния фонд 2020 на регион Фландрия, 
Белгия; Използване на инсталации за 
производство на биогаз в Европа; 
Използване на соларната енергия за бита в 
Дания. 

 
ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

  
При стартирането на проект ClimAd на 
29.04.2014 г. в малък Арт салон на Радио Варна 
е проведена пресконференция с участието на 
доц.д-р Димитър Радев, ръководител на проекта 
и инж. Лилия Калоянова, експерт, които 
запознаха представителите на медиите с целите 
и дейностите на проект ClimAd.  
Изготвени  са roll up и дипляна за повишаване 
на осведомеността на обществото по 
проблематиката. Създадена е уеб страница на 
проект ClimAd на уеб портала на РАПИВ 
www.rapiv.org с линк към уеб портала на 
Програмата за подкрепа на НПО в България. Тя 
е предвидена за публикуване на прессъобщения 
за предстоящи събития, за електронни бюлетини 
с информация за напредъка по проекта, както и 
за подбрани за трансфер добри практики. 
 
ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА 
СТИМУЛИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА 
АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ 
ПРОМЕНИ 
На 06.03.2014 г. представител на екипа по 
проект ClimAd взе участие в работата на 
Форума за енергийна ефективност и 
възобновяема енергия за Югоизточна 
Европа, който се състоя в зала Родопи на ИЕЦ, 
София и посети b2b изложението, където над 
59% от изложителите бяха чуждестранни 
компании от 15 държави. Тази година форумът 
бе посветен на Преосмисляне на идеята за  

 централизирано отопление и охлаждане в 
Европа, както и на Развитието на иновациите 
в областта на интелигентни градове и 
общности. В рамките на първата сесия бе 
представен проектът „Европейска пътна 
карта на топлината”. 

 
На 6-7 юни 2014 е проведено обучение на 
екипа на РАПИВ по проекта с лектор инж. 
Людмил Икономов, Фондация ”Институт за 
екологична модернизация”.  

Обстойно са разгледани въпроси като: 
Практически стъпки за разработване на 
териториални стратегии за  адаптиране към 
промените на климата, Устойчиво развитие на 
крайбрежните зони и климатичните промени. 
Инж. Лилия Калоянова запозна екипа с 
Европейската рамка „Енергетика и климат 
2030” и  Уязвими от климатичните промени 
зони и сектори. 
_________________________________ 

Ръководител на проекта:  
доц. д-р Димитър Радев 

Продължителност: 24 месеца 
Бюджет: € 20 677 
РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ 

ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ – ВАРНА (РАПИВ) 
кв. „Аспарухово”, местност „Малка Чайка”, 

п.к. 87, Варна 9003, България 
       тел.: +359 52 383700,  факс: +359 52 383701                   

е-mail: office@rapiv.org  
www.rapiv.org 

 

 

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в 
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се 
носи от Регионална агенция за предприемачество и иновации  - Варна (РАПИВ) и при никакви обстоятелства не може да 
се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. 

 


