
  

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ 
 

През третият отчетен период на проекта са 
разработени и отпечатани “Препоръки за 
адаптация към климатичните промени”. 
Това е наръчник, който резюмира и 
систематизира трите доклада за анализ на 
европейските, националните и регионалните 
политики за адаптиране към климатичните 
промени (АКП). Представени са и избраните 5 
от идентифицираните 11 добри практики от 
различни европейски региони в областта на 
АКП. Изборът е направен на база широко 
обществено допитване, включително и чрез 
анкети сред неправителствени организации и 
младежи, взели участие в кръглите маси, 
организирани по проекта. Наръчникът 
включва и съответните изводи относно 
подобряването на местните и национални 
политики за устойчиво развитие, чрез 
включване на европейски стратегии и 
политики за АКП. „Препоръките” подчертават 
ключовата роля на местните власти в 
реализирането на мерките за адаптация към 
климатичните промени.  
 

 

  

ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА 
СТИМУЛИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА АКП 

 
На 12 юни 2015г. в сградата на ТПП в 
град Добрич се проведе втората кръгла 
маса „Европейски добри практики за 
АКП”. На нея присъстваха ученици, 
студенти и преподаватели от училища и 
университети от град Варна и град 
Добрич. Мероприятието се проведе, при 
засилен интерес, в 2 сесии – презентация 
на тема „Европейски добри практики за 
АКП” и дискусия във формат „World café”. 
Експертите на РАПИВ запознаха 
аудиторията с най-важните политики и 
стратегически документи относно АКП. 
Бяха представени и проучените по 
проекта 11 европейски добри практики. В 
неформална атмосфера участниците 
изказаха мнение относно това кои от 
представените добри европейски 
практики (ДЕП) могат да се трансферират 
в региона. Основният извод, който е 
направен е, че предвид зачестилите 
екстремни метеорологични събития, 
гражданското общество, чрез 
неправителствения сектор, трябва да 
изисква от вземащите решения да 
внедряват ДЕП, които се предлагат от 
експертните организации. 
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 На 25 ноември 2015г. в сградата на РАПИВ се 

проведе третата кръгла маса, с целева група 
„Вземащи решения”. На нея присъства 
Заместник областния управител на Област 
Варна, общински съветници, ръководители и 
експерти на отговорни ведомства, на 
територията на град Варна и региона. 
Представени са селектираните пет от 
единадесетте добри европейски практики. След 
проведената дискусия и резултатите от 
анкетите, като най-подходяща за приложение в 
нашия регион е избрана ДЕП от Румъния 
„Опазване и възстановяване на 
крайбрежните зони в община Констанца, 
Румъния”. Кръглата маса завърши с 
извеждането на констатации и препоръки за 
възможни необходими действия и спешни мерки 
за посрещане на предизвикателствата от 
климатичните промени, като: 
институционализирането на този проблем в 
Община Варна, учредяване на Обществен 
съвет към Общината от признати експерти и 
Комисията по екология и опазване на околната 
среда към Общинския съвет да стане постоянно 
действаща. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготвени са предложения за включване на 
европейски стратегии и политики (ЕСП) и 
избраната добра европейска практика в 
регионалните и местни планове за устойчиво 
развитие, като резултат от извършените анализи 
върху стратегиите и политиките за климатичните 
промени. Разработен е План за действие, 
който предвижда подготовка за трансфера на 
избраната добра европейска практика от 
Румъния в Североизточния регион, за 
разрешаване на проблемите за защита и 
рехабилитация на бреговата зона на Черно 
море. Планът за действие ще се осъществи на 
два етапа:  
 

 ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
 
Отпечатана е брошура, включваща основните 
резултати от проекта. 
 

На 27 януари 2016 г. в хотел Черно море, в 
град Варна се проведе заключителната 
конференция по проект ClimAD 
„Адаптирането към климатичните промени 
- възможности за устойчиво развитие”.  
Конференцията е  открита от г-н Стоян Пасев, 
областен управител на Област Варна. 
Събитието получи широк отзвук в медиите, в 
резултат от проведената пресконференция 
и премина при засилен интерес от страна на 
широката общественост и от представителите 
на местната и регионалната власт. 

 
 

Докладчиците на конференцията представиха 
разработените анализи на европейските, 
националните и регионалните стратегии и 
политики за АКП и предложените препоръки, 
ефекта от влиянието на климатичните промени 
върху Североизточния регион в секторите 
енергетика, растениевъдство и защита на 
бреговата зона. Разгледан е опитът на 
Констанца, Румъния в сферата на опазването и 
възстановяването на Черноморското 
крайбрежие. 
Следвайки принципа „Мисли глобално, 
действай локално”, участниците в 
конференцията приеха, че: - трябва да се 
ускори довършването на Националната 
стратегия за АКП; - да се завишат 
изискванията към управляващите за 
изпълнение на заложените мерки и ДЕП в 
регионалните стратегически документи; - 
необходимо е участието на обществеността 
като наблюдаващ, контролиращ и коригиращ 
орган. 

Ръководител на проекта: 
доц. д-р Димитър Радев 

Продължителност: 24 месеца 
Бюджет: € 20 677 
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п.к. 87, Варна 9003, България 
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 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. 

 

 

Етап I: Разработване на концепция за 

трансфер на избраната добра европейска 

практика.  
Етап II: Включване на дейностите по 

трансфера в плановите документи на региона.  

Областният управител г-н Стоян Пасев открива 
Конференцията 


