
      

       

 ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ 
    Дейността „Проучване и анализ” има за цел 
да бъде изследвано европейското и национално 
законодателство в областта на адаптирането 
към климатичните промени (АКП) 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).  
     През втория отчетен период на проекта са 
изследвани национални документи, 
свързани с климатичните промени като: 
Национална стратегия за околна среда 2009 - 
2018 г.; Енергийна стратегия на РБългария до 
2020 г.; Национална дългосрочна програма за 
насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015; 
Национален план за действие за енергията от 
ВИ до 2020г; Национална дългосрочна програма 
по енергийна ефективност до 2015 г.; 
Национална дългосрочна програма за 
насърчаване на потреблението на биогорива в 
транспортния сектор 2008-2020 г.; Национална 
дългосрочна програма за насърчаване  

 
 

 използването на биомаса 2008-2020 г.; 
Национална стратегия за развитие на 
горския сектор в РБългария за периода 
2013 - 2020 г.; 6-то Национално съобщение 
по изменението на климата. 
     Освен това са анализирани регионални 
и местни стратегии и планове като: 
Регионален план за развитие на 
Североизточен район на (СИР) 2014 – 
2020г.; Областна стратегия за развитие на 
Област Варна за периода 2014 – 2020г.; 
Програма за устойчиво развитие на туризма 
в Община  Варна – 2007 - 2013; Стратегия 
за устойчиво енергийно развитие на 
Община Варна 2012 – 2020г.; Общински 
план за развитие на Община Варна за 
периода 2014 – 2020г. 
     В общата оценка на регионите на ЕС 
по степен на уязвимост към 
предизвикателствата пред развитието до 
2020 г. - глобализацията, климатичните 
промени, демографските промени и 
енергийната зависимост, СИР 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. 
     Констатирано е, че за СИР на РБългария, 
Област Варна и Община Варна няма 
разработени специално документи за 
адаптиране към КП. Но има някои мерки, 
касаещи подобряването на екологичното 
състояние в района, зелените системи, 
борбата с ерозията, свлачищата и  

                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. 
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 срутищата по Черноморското крайбрежие, които 
са в пряка връзка с намаляване риска от 
въздействията на изменението на климата. 
     Предприети са редица мерки за адаптация 
на водния сектор чрез Басейнова дирекция за 
управление на водите за  Черноморски район, 
които са според Плана за управление на 
речните басейни (ПУРБ). Разработва се и План 
за управление риска от наводнения (ПУРН).  

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ 
     През този отчетен период на проекта са 
идентифицирани следните 6 добри практики за 
адаптиране към КП: Мобилна система за 
наблюдение на климата и качеството на въздуха 
във флоренция, Италия; Адаптиране на 
банковия сектор в Гърция към КП; Алтернативни 
форми на туризъм в Борха, Испания; Сиви 
инфраструктурни мерки за адаптация – защита 
и рехабилитация на южното Черноморско 
крайбрежие на Община Констанца, Румъния; 
Развитие на винения туризъм в европейските 
региони Кианти, Италия и Борха, Испания; 
Центърът за енергийни решения на 3К АД – 
първата енергийно независима бизнес сграда в 
България. 

ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА 
СТИМУЛИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА АКП 

     На 30 октомври 2014г. от 13:30ч. в сградата 
на Регионална агенция за предприемачество и 
иновации – Варна (РАПИВ), се проведе кръгла 
маса с целева група „Младежи” под надслов:  
Изменениeтo на климата - актуални европейски 
стратегии и политики за адаптиране по проект 
ClimAd. На кръглата маса присъстваха общо 41 
души - студенти и преподаватели от 
университетите във Варна – бъдещи 
специалисти в сектори, уязвими от КП, ученици 
и учители от 2 профилирани гимназии, експерти 
от екипа на РАПИВ и други организации, oт тях, 
участниците от ЦГ ”Младежи” (29 души). 
     Кръглата маса бе предвидена да се проведе 
в 2 сесии. В първата сесия инж. Лилия 
Калоянова запозна аудиторията с най-важните 
европейски документи във връзка с 
адаптирането към климатичните промени (AKP).  
     За младежката аудитория стана ясно до 
каква степен страната ни изостава в  

 

 интегрирането им в българското 
законодателство и че са належащи ускорени 
действия от МОСВ по разработването на 
Национална Адаптационна Стратегия за 
България. 
     Втората сесия бе предвидена като 
дискусия във формат „World cafe”, за да се 
осигури по- неформална обстановка за 
младежката аудитория. Участниците се 
разделиха на 2 групи с модератори доц. 
Димитър Радев, РАПИВ и доц. Христо 
Крачунов, ТУ – Варна 

 
Основният извод, който беше 

направен е, че предвид зачестилите 
екстремни метеорологични събития, 
следствие на климатичните промени, 
обществото трябва да изисква от вземащите 
решения по - добра информираност, доказана 
компетентност и прозрачни конкурси за 
ръководителите на Басейнови дирекции, 
Гражданска защита и други важни за 
намаляване риска при бедствия служби. 
Освен това младите хора дадоха много 
примери за ранно възпитаване на нова 
култура отношение към околната среда и 
намаляването на емисиите. 

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. 

 

 


