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I. Регионална агенция за предприемачество 
и иновации – Варна (РАПИВ)

РАПИВ е сдружение с нестопанска цел,
осъществяващо дейност в обществена полза за
стимулиране на регионалната икономика чрез
развитие на предприемачеството и иновациите.

Членове на сдружението:

Местна администрация:
Областна администрация Варна, Община Варна, Община Аксаково;
Висши учебни заведения:
Варненски свободен университет, Медицински университет – Варна,
Висше военноморско училище, Икономически университет Варна;
Научно – изследователски институт към БАН:
Институт по океанология – Варна;
НПО: Стопанска камара – Варна, Варненска търговско индустриална
камара, Българска морска камара, НАСО, ИКТ Клъстер -Варна;
Банка: “Алианц Банк България” АД;
Иновативни дружества;
Физически лица.
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НАГРАДА ЗА ЧЛЕН НА РАПИВ
“Триада Софт” ООД – иновативно предприятие за 2015г.

„Триада Софт” ООД, член на Сдружение
РАПИВ е отличена за иновативно
предприятие за 2015г. в област
Социална иновация, на Ежегодния
национален конкурс за иновативно
предприятие, организиран от Фондация
„Приложни изследвания и комуникации“, в
партньорство с Enterprise Europe Network –
България.
Наградата бе връчена лично от Президента
на България г-н Росен Плевнелиев.

Г-н Иван Дочевски, мениджър на “Триада
Софт” ООД с Президента на Р.България, г-
н Росен Плевнелиев

Фирмата предлага интерактивна система за обучение „Магичен свят“ за
деца със специални образователни потребности. Системата се адаптира
спрямо потребностите на всяко дете. “Магичен свят” подпомага ресурсни
центрове, детски градини, родители и педагози, пътуващи в отдалечени райони.
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Направления на РАПИВ:

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР;

ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ;

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК-ВАРНА.

Цели на сдружението:
 Подкрепа на нововъзникващи и съществуващи високотехнологични малки и средни
предприятия (МСП).
Създаване на подходяща иновативна среда за развитие на МСП и повишаване на
тяхната конкурентноспособност.
Насърчаване на технологичния трансфер.
Създаване на условия за развитие на висококвалифицирани млади специалисти.
Създаване на условия технологично ориентираните МСП да изнасят на пазара своите
иновационни продукти.
Създаване на условия за привличане на местни и чуждестранни инвеститори.
 Подкрепа на младежките политики за развитие на образованието, науката и
технологиите.
 Опазване и устойчиво развитие на околната среда. Адаптиране към
климатичните промени.
Изграждане на Високотехнологичен парк.
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БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА към РАПИВкъм РАПИВ
УСЛУГИ

БИВ
УСЛУГИ

Технически услуги

Трансфер на ноу-
хау и технологии, 
развойна дейност

Маркетинг услуги

Мениджмънт
Oрганизиране на 
срещи и семинари

Комерсиализиране
на продукти

Посреднически услуги

Експертни услуги
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Бизнес Инкубатор Бизнес Инкубатор –– Варна към РАПИВВарна към РАПИВ

Успешни примери
Много от инкубираните фирми са приключили
престоя си в инкубатора с високи резултати.
Например “3К“ АД и “Свемар“ ООД постигнаха
повече от 8 пъти увеличаване на оборота и 5
пъти увеличаване на персонала. Двете фирми
са номинирани от Бизнес академия за бизнес
откритие за 2009г.

Фирма Свемар ООД извърши
укрепването на Терминал 2 на
летище София срещу
повърхностна ерозия чрез
система за укрепване на
стръмни терени, включваща
клетъчната система и
биоразградими рогозки в
съчетание с метода
хидропосев.

Системите за пречистване на отпадни и
дъждовни води на фирма 3K АД са най-
подходящи за адаптация към екстремни
събития в крайбрежните райони.

Фирма „КОРЕС” ЕООД приключи своя
36 месечен инкубационен период във
ВТБИ с успешното реализиране на
проекта „Система за контрол и
прогнозиране в реално време на
разпространение на драгажно
петно”.
Системата за подпомагане
вземането на решения (DSS) за
управление на крайбрежни
наводнения, създадена под
ръководството на д-р Валери Пенчев,
се предвижда да бъде използвана като
инструмент за обучение в рамките на
проект SimCoast по 7-ма РП на ЕС,
както и за разработване на планове за
управление на крайбрежните
наводнения



“Микро Тех БГ” ЕООД разработва и произвежда високотехнологични
изделия в областта на светодиодни и фотодиодни чипове в промишлени
корпуси и в БИ-Варна работи по проект “Инфрачервени светодиоди и
фотодиоди като нова компонентна база за химически сензори”

“ЕОС 2013” ЕООД работи в сферата
на онлайн обученията, като
разработва онлайн курсове по
английски език. Приета е в БИ-Варна
с проект “Разработване и
популяризиране на онлайн
платформа за обучения”

Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ
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“Енеро” ООД произвежда машини,
съоръжения и инсталации за
екологията. Фирмата е приета в БИ-
Варна с проект “Създаване на
прототип на газификационна
електроцентрала 100 kW по
собствена технология за биомаса и
органични отпадъци”
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Изследователска дейност

РАПИВ разработи значими анализи, изследвания и стратегии, като:
- „Регионална иновационна стратегия на Североизточния

район за планиране” (РИС на СИРП);
- “Aктуализация на Общинския план за развитие на Община Варна

за периода 2007-2013г.”;
- „Концепция за икономическо развитие на общините, предложени

за включване в Регионалната устройствена схема”;
- „Анализ на икономическата структура и перспективи за растеж

на община Варна”, във връзка с разработване кредитния рейтинг на
общината;
- “Икономически профил на Община Варна”;
- „Общинска стратегия за социално включване на етническите
малцинства за периода 2014-2020 година” на община Аксаково.



I. Регионална агенция за предприемачество 
и иновации – Варна (РАПИВ)

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 ГОДИНА

ВИЗИЯ
Варна – Европейска община с устойчиво
развитие и привлекателна жизнена среда,
съхранено културно-историческо наследство и
проспериращ духовен, морски, културен,
академичен, транспортен и туристически
център.

ГЛАВНА ЦЕЛ
Постигане на интегрирано устойчиво развитие и повишаване на стандарта на живот, 
чрез ефективно използване на собствените ресурси и разширяване на партньорството в ЕС.

Предлага се създаването на:
 Фонд за финансово подпомагане на собственото участие на организации
 по приоритетни за Общината проекти;
 Общински фонд за подкрепа на стартиращи предприятия.

4 Стратегически цели 15 Приоритета
41 Специфични цели

168 Мерки
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ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ В 
ОПР на ВАРНА

ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ 1: 

Икономически 
растеж

-149 проекта

ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ 2: 

Подобряване на 
качеството на живот

– 268 проекта

ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ 3: 

Интегрирано 
развитие на 

територията – 302 
проекта

ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ 4: 

Сътрудничество
– 36 проекта

П 
1.7 

Подкрепа за създаване на фонд 
за стартиращ и рисков капитал

П 1.
117

Създаване на общински съвет по
„Иновации и европейска
интеграция”

П 1.
119

Подкрепа на бизнеса в трансфера
на иновативни практики от
европейските страни към Община
Варна

П 1.
140

Подкрепа за създаване на 
Черноморски 
високотехнологичен парк

П 1.
108

Програма за квалификация и 
насърчаване на педагогическите 
кадри в Община Варна

П.4
. 1

Организиране на международен 
културен форум на европейската 
мрежа EUROCITIES в град Варна.

П 4. 
2.

Създаване на фонд за подкрепа 
на собствено участие на НПО

П 4. 
8

Поддържане на Варненско
представителство в Брюксел

P.4.  
28

Обмяна на добри практики за 
превръщане на град Варна в 
културен и икономически 
център в Югоизточна Европа

П 
2.1

Осигуряване на заетост и 
повишаване на доходите с акцент 
младите хора и уязвимите групи

П2. 
82

Изграждане на нов медицински
център в кв. "Галата"

П 2. 
143

Изграждане на нова
мултифункционална културна зала
на територията до пристанището
(до 5-то място на пристанището) -
Опера, театър и култура

П 2. 

157

Организиране на младежки 
фестивали, изложения и конкурси

П 2. 

246

Въвеждане на електронни услуги 
за бизнеса и гражданите, 
Електронен обменна документи с 
държавни институции.

П 
3.2

Изграждане на 
високотехнологичен парк

П 3. 
66

Основен ремонт и обезопасяване 
на Аспарухов мост

П 3. 
97 -
136

Прилагане на мерки по енергийна
ефективност за сгради държавна
собственост

П 3. 

146

-7 

Използване на енергийния 
потенциал на геотермалните води 
за публични нужди.

P 3. 

198

Изграждане на информационната 
инфраструктура на WiFi публични 
зони



I. Регионална агенция за предприемачество 
и иновации – Варна (РАПИВ)

Мрежи, в които членува РАПИВ

Евродеск
Евродеск е европейска
младежка мрежа. Целта
й е напълно безплатно
да предоставя
европейска информация
и консултации на широк
кръг млади хора.

Евродеск
Евродеск е европейска
младежка мрежа. Целта
й е напълно безплатно
да предоставя
европейска информация
и консултации на широк
кръг млади хора.

EBN

Европейска бизнес мрежа,
подкрепяща развитието и
растежа на иновативни
предприемачи, стартиращи
фирми, малки и средни
предприятия.

EBN

Европейска бизнес мрежа,
подкрепяща развитието и
растежа на иновативни
предприемачи, стартиращи
фирми, малки и средни
предприятия.

EEN
Европейска мрежа в
подкрепа на бизнеса -
помага на малките и
средни предприятия да се
възползват максимално от
възможностите за бизнес в
ЕС и извън него.

EEN
Европейска мрежа в
подкрепа на бизнеса -
помага на малките и
средни предприятия да се
възползват максимално от
възможностите за бизнес в
ЕС и извън него.
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ПРОЕКТ REGIOCLIMA
Регионално сътрудничество за адаптиране към 

климатичните промени

 Проектът се осъществява по програма
INTERREG IVC на ЕК, приоритет 
околна среда.

 Обща цел: Да подпомогне
обществеността да се приспособи към
нови климатични особености, посредством
минимизиране на риска от щети и
използване на нови възможности,
възникнали от климатичните промени.

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца.
Стартира през Октомври 2008 и завършва
– Септември 2011.

 БЮДЖЕТ: 1.999.970,00€
 РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА

СТРАТЕГИЯ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ
КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

 ПАРТНЬОРИ: Кипър, Италия, Испания,
Естония, Словакия, Франция, Гърция,
България

www.regioclima.eu
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ПРОЕКТ INOLINK
Свързване на територията чрез иновационната мрежа

 Проектът се осъществява по 
програма INTERREG IVC на ЕК, 
приоритет 1. Иновации и икономика 
на знанието.

 Обща цел: подобряване обхвата на
регионалните иновационни
политики, чрез по-добра връзка на
участниците в регионалната
иновационна система, особено на
тези, намиращи се в периферните и
изостанали области

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца.
Начало януари 2010, приключва –
декември 2012.

 БЮДЖЕТ: 1.976.077,60€
 ПОДОБРЯВАНЕ ОБХВАТА НА

РЕГИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИОННИ
ПОЛИТИКИ

 Партньори: Испания, Италия,
Словакия, Германия, Франция,
Португалия, Румъния, Обединено
Кралство, България
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Най-добри проекти включени в Общинския план:

По проект REGIOCLIMA. „Използване на геотермална
енергия в град Галанта, Словакия”. Изготвен е анализ
и план за действие за осъществяване на трансфера.

Проект INOLINK. За трансфер е предложен
Технологичният парк в Ковънтри, който, включва
както универсални инструменти в подкрепа на
предприемачеството, така и специализации в четири
области, чрез своите Институти.
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ГОЛЕМИТЕ ПРОЕКТИ НА ВАРНА
ГЕОТЕРМАЛНА ЦЕНТРАЛА

Избрана е добрата практика за трансфер в СИР
“Използване на геотермалната енергия в град
Галанта, Словакия.
 ПОЛЗВАТЕЛИ: От 2 геотермални източника се 
отопляват 30% от потребителите на града – 1300 
апартамента, регионалната болница, училища, 
детски градини, магазини, дом за стари хора.
Цената на проекта е € 2,760,000. 
 КОНСОРЦИУМ: Община Галанта, Финансова 
корпорация Нордик (NEFCO), Финландия; 
Оркувейта, Ревкиавикур, Рейкиавик, Исландия

На територията на град Варна са налични 41
геотермални извора с дебит 22-77 l/s и температура
27° - 60 ° C, като основните 18 са с температура от
40 ° - 55 ° C.
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Черноморски Високотехнологичен Парк - Варна
(ЧВПВ) представлява обособена зона с изградена
инфраструктура (сгради, офиси, лаборатории, учебни зали,
рекреационни площи, озеленяване и т.н.), която обединява
усилията на научно-изследователски институти,
университети, високотехнологични предприятия,
инвеститори, бизнеса и посреднически организации от
община Варна и Североизточния район.

ЧВПВ е зона, където малки и средни предприятия (МСП)
могат да намерят подходяща интелектуална среда и
подкрепа при стартирането и развитието на своя бизнес,
достъпа до пазари, технологии и специализирани услуги за
подпомагане на тяхното устойчиво и конкурентоспособно
развитие, зона даваща възможност на световни иновативни
фирми да инвестират.

ЧВПВ се изгражда въз основа на активно публично-частно
партньорство и предвижда участието на представители на
всички заинтересовани страни от Варна и региона,
ангажирани в иновационния процес – висши учебни
заведения, местни власти, национални академични
структури, лаборатории и изследователски институти,
бизнес компании, неправителствени организации,
работещи в областта на научно-изследователската и
развойна дейност и др.

Подписване на меморандум 
между КОВЪНТРИ 

ЮНИВЪРСИТИ ЕНТЪРПРАЙЗ и 
РАПИВ, Малага, 26.10.2012 г.

Черноморски Високотехнологичен ПаркЧерноморски Високотехнологичен Парк -- ВарнаВарна (ЧВП(ЧВПВ)В)



I. Регионална агенция за предприемачество 
и иновации – Варна (РАПИВ)

Черноморски Високотехнологичен ПаркЧерноморски Високотехнологичен Парк -- ВарнаВарна (ЧВП(ЧВПВВ) ) 

Приоритетни области

•Усвояване ресурсите на Черно море и защита на
крайбрежната зона;

•Опазване на околната среда и климатични
промени;

•Разработване на възобновяеми енергийни
източници и енергийна ефективност;

•Подобряване качеството на живот чрез развитие
на здравеопазването и сигурността;

Информационните и комуникационни технологии
се включват като водещ компонент в
приложението на всяка от горните области.



I. Регионална агенция за предприемачество 
и иновации – Варна (РАПИВ)

Черноморски Високотехнологичен ПаркЧерноморски Високотехнологичен Парк –– ВарнаВарна

 Концепцията за изграждане на „Черноморски високотехнологичен парк –
Варна” е одобрена и включена в проекта на община Варна - „Интегриран план
за градско възстановяване и развитие – град Варна” в зоната с висока
обществена значимост.
 Проект ЧПВП е включен в Плана за развитие на град Варна 2014-2020.



I. Регионална агенция за предприемачество 
и иновации – Варна (РАПИВ)

ЧерноморскиЧерноморски ВисокотехнологиченВисокотехнологичен ПаркПарк -- ВарнаВарна
Въздействие върху развитието на региона

- Благоприятно въздействие върху икономическото развитие
и конкурентоспособността на МСП от региона на европейския
пазар;
- Привличане на инвестиции;
- Стартиране и развитие на местни иновативни фирми;
- Разработване на технологии за усвояване на ресурсите на
Черно море и крайбрежната зона;
- Използване на ресурсите на Черно море в хранителната
промишленост и селското стопанство;
- Намаляване на риска от свлачища;
- Диверсифицирането и намаляване на зависимостта на
региона от доставка на енергийни ресурси;
- Смекчаване и адаптиране към климатичните промени.

Ще се създадат условия за младите и талантливи
българи да останат да работят и творят в България.
Ще се създадат условия за младите и талантливи
българи да останат да работят и творят в България.



I. Регионална агенция за предприемачество 
и иновации – Варна (РАПИВ)

За 10 години от активната си дейност РАПИВ успешно
реализира:

- 31 големи проекта: 13 европейски, 13 национални
(включително и по предприсъединителните фондове) и 5
регионални. В 15 от тях РАПИВ е водещ.

- 58 % от участията в конкурси по европейски
програми като разработващ проекти и водещ партньор.

- Партньорство с 53 организации от 30 страни.

-.



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.

Бенефициент: Регионална агенция за предприемачество и
иновации – Варна (РАПИВ).
Продължителност на проекта: 24 месеца, стартира на
03.02.2014г.
Бюджет: € 20 677
Място на осъществяване на дейностите: СИР на България

II. Проект ClimAd



Основни цели:
- Да се разшири информираността на обществото за адаптиране към
климатичните промени;
- Да се подпомогне участието на НПО при стимулиране на политиките
за балансирано развитие и устойчиво използване на природните
ресурси;
- Да се запознаят политиците с резултатите от проекта и с
предложенията за включване на европейски политики и добри
практики в регионалните и местни планове за устойчиво развитие.

II. Проект ClimAd - ЦЕЛИ

www.ngogrants.bg



www.ngogrants.bg

Организиране и провеждане 
на пресконференции

Дейност 1: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Публикуване на 
дипляна, roll-up и 

бюлетин

Проект ClimAd - РЕЗУЛТАТИ

На 28 април 2014г. се проведе първата прес-
конфернция по проект ClimAD. Целта е
засилване на интереса на обществеността
към проблемите, свързани с АКП.



www.ngogrants.bg

Уеб страница на проекта:
Он-лайн бюлетини

Дейност 1: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Проект ClimAd - РЕЗУЛТАТИ



II. Проект ClimAd - РЕЗУЛТАТИ

www.ngogrants.bg

Дейност 2: ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ

Анализ на актуални 
европейски стратегии и 
политики във връзка с АКП
-ЗЕЛЕНА КНИГА НА EK (2007);

-Пакет за климата и 
енергетиката 2020г;

-БЯЛА КНИГА НА ЕК
”Адаптиране спрямо 
изменението на климата —
към европейска рамка за 
действие.”

-PEER (Partnership for European 
Environmental Research)
доклади ;

-Националните Адаптационни
Стратегии (НАС) на Франция, 
Испания и Италия;

-Стратегията на ЕС за 
адаптиране към изменението 
на климата (2014 -2020)

-Европейската рамка 
”Енергетика и климат 2030”

Анализ на национални 
политики и стратегии за АКП
-Трети национален план за
действие по изменението на
климата 2013-2020;

-Национална стратегия за околна
среда 2009 - 2018 г.

-Енергийна стратегия на
РБългария до 2020 г.;

-Национална дългосрочна
програма по енергийна
ефективност до 2015 г.

-Национална програма за
насърчаване използването на
биомаса 2008-2020г.

-Национална стратегия за
развитие на горския сектор ;

-Законодателство в РБългария
във връзка с изменението на
климата (вкл. Закон за
ограничаване изменението на
климата)

Анализ на регионални и
местни политики за АКП
-Регионален план за развитие
на Североизточен район на
(СИР) 2014 – 2020г;

-Областна стратегия за
развитие на Област Варна за
периода 2014 – 2020г.

Общински план за развитие на
Община Варна за периода 2014
– 2020г.

-Стратегия за устойчиво
енергийно развитие на Община
Варна 2012 – 2020г.

-Програма за устойчиво
развитие на туризма в Община
Варна – 2007 – 2013

Изследване и анализ на европейски, национални и регионални 
стратегии и политики във връзка с АКП



Проект ClimAd - РЕЗУЛТАТИ

www.ngogrants.bg

Дейност 2: ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ

В “Препоръки за адаптация
към климатичните промени” са
представени резюмета на
разработените по проекта
доклади за актуални стратегии
и политики на европейско,
национално, регионално и
местно ниво на АКП.
Публикувани са и съответните
изводи и препоръки.



www.ngogrants.bg

Проект ClimAd - РЕЗУЛТАТИ

Обучението имаше за цел да запознае екипа на РАПИВ, работещ по проекта с
най-актуалните проблеми, свързани с АКП. Гост лектор бе г-н Людмил
Икономов, водещ експерт в областта на екологията, директор на Института за
екологична модернизация.

Дейност 3: ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА СТИМУЛИРАНЕ
НА ПОЛИТИКИ ЗА АКП – Обучение на екипа на РАПИВ



www.ngogrants.bg

Кръгли маси с целева група “Младежи”

По време на кръглите маси с ЦГ “Младежи”, проведени на 30.10.2014г. в
сградата на РАПИВ и на 12.06.2015г. в гр. Добрич присъстващите бяха
запознати с европейски стратегии и политики за АКП и с добри европейски
практики, идентифицирани до момента. Събитията бяха проведени във формат
“World Café”, където в неформална атмосфера младежите вземаха участие и
представяха своите гледни точки и решения. На база на проведени анкети
бяха избрани 5 добри практики от идентифицираните 11 като най-атрактивни
и подходящи за трансфериране в региона.

Проект ClimAd - РЕЗУЛТАТИ
Дейност 3: ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА 

ПОЛИТИКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ



www.ngogrants.bg

Кръгла маса с целева група “Вземащи решения”

На 25.11.2015г. се състоя кръгла маса с представители на ЦГ „вземащи
решения” (представители на местните и регионални администрации, общински
съветници), отговорни за изпълнение на основните планови документи. Те
проявиха интерес към възможността за трансфер на избраната ДП
„Защита и рехабилитация на южното черноморско крайбрежие, община
Констанца, Румъния” отговаряща в най-пълна степен на актуалните
регионални проблеми.

Проект ClimAd - РЕЗУЛТАТИ
Дейност 3: ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА 

ПОЛИТИКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ



www.ngogrants.bg

Проект ClimAd - РЕЗУЛТАТИ

1.Използване на инсталации за биогаз в Европа.
2. Производство на енергия от битови и
промишлени отпадъци в Зорбау, Германия.
3. Зелено строителство – новият корпус на
Виенския икономически университет.
4. Използване на соларната енергия за бита в
Дания.
5. Програма за енергийно реновиране на сградния
фонд 2020 на регион Фландрия, Белгия.

Идентифицирани и селектирани 11 европейски добри
практики:



www.ngogrants.bg

Проект ClimAd - РЕЗУЛТАТИ

6. Мобилна система за наблюдение на климата и качеството на въздуха
във Флоренция, Италия.
7. Адаптиране на банковия сектор в Гърция към климатичните
промени.
8. Алтернативни форми на туризъм в Борха, Испания.
9. Опазване и възстановяване на крайбрежните зони в община
Констанца, Румъния.
10. Развитие на винения туризъм в Кианти, Италия, и Кампо де Борха,
Испания.
11. Център за енергийни решения на 3К АД – първата енергийно независима
бизнес сграда в България.

Монтаж на ММС в трамвай

Идентифицирани и селектирани 11 европейски добри
практики:



Опазване и възстановяване на крайбрежните зони в 
община Констанца, Румъния

Проект ClimAd - РЕЗУЛТАТИ
Избрана добра европейска практика за АКП

Извършени са строителни
работи - изграждане на
нови бариерни
вълноломи,
рехабилитация,
удължаване или
разрушаване на стари
вълноломи, изграждане
на защитни бариери и
защитни стени под
плажа, изкуствено
разширяване на
плажни ивици.

Стойност на проекта: 145 милиона евро, по ОП “Околна среда”
Сектор Констанца, включващ:
Мамая Юг; Томис Север, Томис Център, Томис Юг, Сектор Ефорие, 
Ефорие Север



www.ngogrants.bg

Проект ClimAd - РЕЗУЛТАТИ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Основен принцип при решаване на глобалния проблем за
климатичните промени чрез локални действия е:
“Мисли глобално, действай локално”.

Разработен е План за действие за трансфер на избраната
добра европейска практика в Североизточния регион, за
разрешаване на проблемите за защита и рехабилитация на
бреговата зона на Черно море.



www.ngogrants.bg

План за действие

Проект ClimAd - РЕЗУЛТАТИ

Планът за действие включва:

Етап I: Концепция за трансфер на избраната добра практика:
• Детайлно проучване, Обмен на опит за оценяване на приложимостта в местни

условия на избрана добра европейска практика за адаптиране към климатични
промени

•Разработване на Концепция за трансфер на избрана ДП в Североизточен
регион.

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

Етап II: Включване на дейностите по трансфера в Плановите документи на 
региона.
•Мерки за институционализирането на проблема за АКП от администрацията;
•Актуализиране на ОПР – Варна с мерки, на база на добрата европейска

практикиа.
•Участие на обществеността като наблюдаващ, контролиращ и коригиращ

орган, чрез повишаване на ролята на НПО в инициирането на политики за АКП.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ



11. Център за енергийни решения на 3К АД – първата 
енергийно независима бизнес сграда в България

Соларни панели, вградени в дограмата 

Цели населени места могат
да станат независими от
енергийни и водни
монополисти и от огромните
загуби по преносните мрежи.
При сегашни цени на
електроенергията ако
товарът в сградата е 1kW,
инвестицията се връща за
10г.

IV. Добри практики в сферата на АКППроект ClimAd - РЕЗУЛТАТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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, Североизточният район 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.

Изключително важно е изпълнението на Стратегията и
заложените мерки за адаптация към климатичните промени в
Общинските планове за развитие, както и активното включване
на представителите на гражданското общество и на местната и
регионална власт.



Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна
Кв. Аспарухово
М. Малка Чайка

Варна 9003

Web: www.rapiv.org    E-mail: office@rapiv.org 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


