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Какво представлява наръчникът за Зеления пакт на местно равнище?

Зеленият пакт е новата стратегия за растеж за ЕС, целяща да насочи Европа към по-устойчив и адаптивен начин на 
живот. По същество това е пътна карта, инициирана от Европейската комисия в отговор на задълженията на ЕС за 
справяне с изменението на климата и други екологични проблеми. 

Съответни цели и задачи:

• да се интегрира целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. в Европейския закон за климата;

• до 2030 г. да се намалят емисиите на парникови газове с поне 55 % под нивата от 1990 г.;

• да се стимулира създаването на „зелени“ работни места и да се запазят постиженията на ЕС в намаляването на
емисиите на парникови газове, като същевременно се развива икономиката му;

• да се гарантира, че преходът е справедлив и „никой няма да бъде пренебрегнат“;

• да се защити здравето и благосъстоянието на гражданите от свързани с околната среда рискове.

Предоставя насоки на МРВ относно екологичния преход

В настоящия наръчник се дават насоки на местните и регионалните власти (МРВ) за прилагане на 
Зеления пакт на местно и регионално равнище. В него се предоставя подкрепа за намиране на 
правилните мерки за справяне с опасностите, свързани с изменението на климата. В него се предлагат 

насоки относно проучвания на конкретни случаи, финансовата подкрепа и техническата помощ в 

областта на адаптирането, вълната на саниране и биологичното разнообразие.



Как да работим с него: Бърз преглед на наръчника
Наръчник за Зеления пакт на местно равнище

Избор на област

Адаптация

Мерки и примери на най-
добри практики

Финансова помощ

Техническа помощ

Избор на 
държава

Вълна на 
саниране

(Биологично 
разнообразие)

Информация за конкретна 
държава



България

Искате ли да станете по-устойчиви? Научете за 
адаптацията към изменението на климата и 
различните мерки, приложими за вашия климатичен 
район.

Искате ли да научите повече за това как да санирате 
вашите сгради? Запознайте се с мерките на вълната на 
саниране!



България
Значение на адаптацията за МРВ 

Научете повече за мерките за адаптация 
и най-добрите практики в България!

Адаптацията е...
... процесът на приспособяване към действителни или очаквани екстремни климатични явления и последиците от тях.
... приложима за природната и за градската среда, осъществява се чрез човешка намеса.
... важна за свеждане на вредите до минимум.
... стремеж към намиране на решение за живот при евентуални промени в климата.
... различна от смекчаването на изменението на климата, чиято цел е да забави вредите, причинени от изменението на климата.

Тя е важна за МРВ, тъй като...
... физическите въздействия и свързаните с тях социално-икономически последици от изменението на климата се различават 
значително на регионално равнище.
… не съществува универсално решение: адаптацията зависи от контекста!

МРВ следва да изберат мерки за адаптация, съобразени с конкретните нужди, тъй като...
... последиците от изменението на климата вече се усещат на глобално, национално и регионално равнище.
... националните мерки може да не са напълно приложими към местните и регионалните условия.

От създателите на политики на регионално равнище се изисква да разработят индивидуални мерки за адаптация, които да отговарят на 
конкретните потребности на техните общности. Те могат да избират между „сиви“, „зелени“ и „меки“ мерки, които спадат към една 
от двете категории...

... постепенна адаптация, която запазва същността на системата; или

... трансформационна адаптация, която променя основните характеристики на дадена социално-екологична система.



България — Изберете климатичен район

Крайбрежни зони

Средиземноморски 

Континентален

Планински



Континентален район

... да се управляват по-високите температури
Средните глобални температури са се повишили от 19-ти век насам по целия свят, което увеличава броя на топлите 
дни и нощи в годината. Особено в континенталния район се очаква температурите да се повишат значително, което ще 
доведе например до по-голямо търсене на енергия за охлаждане и медицинска помощ за засегнатите от топлинен 
стрес, дехидратация и топлинни удари. 

Научете как... 

... да се управлява водоснабдяването
По-високите температури, придружени от намаляване на летните валежи, могат да бъдат причина 
за засушаване и в крайна сметка да доведат до екстремни горещини и до конкуренция за водните 
ресурси. 

... да се защитават горите
Особено в местности с множество дървета или с трева/храсти в селските райони горските пожари могат да се 
разпространят бързо. Това може да доведе до намаляване на икономическата стойност на горите и на 
свързаните с тях отрасли.

... да се осигурят стабилни водни нива на реките
В континенталния регион се очакват периоди с по-силни валежи, което от своя страна може да доведе до 
евентуални наводнения и увеличаване на дебита на реките. Подготовката за тези събития, особено що се 
отнася до сградите и инфраструктурата, е от решаващо значение. 



Планински райони
Научете как...

... да се управляват по-високите температури
Особено в планинските райони повишаването на температурата ще бъде по-високо от средното за Европа. За 
планинските райони по-високите температури водят до други климатични сътресения, които трябва внимателно да се 
вземат предвид.

... да се защити биологичното разнообразие
Поради повишаването на температурите в планинските райони има вероятност от 
разпространение на неместни видове, които застрашават екосистемите, местообитанията или 
други видове. Това води и до изместване нагоре на растителните и животинските видове и до 
повишен риск от загуба на биологично разнообразие. 

... да се управляват последиците от топенето
В резултат на по-високите температури в планинските райони вероятно ще се стигне до намаляване на 
снеговалежите, ледената покривка и обхвата и обема на ледниците. Въпреки че това носи предимно отрицателни 
последици, положително влияние може да се очаква за хидроенергийния потенциал на регионите.

... да се постигне готовност в случай на свлачища
Поради по-големите валежи и движението на води се очаква в планинските райони по-често да се 
появяват свлачища и падащи скали. 



Крайбрежни зони и регионални морета
Научете как...
... да се защитят крайбрежията
Поради топенето на ледената и снежната покривка се очаква повишаване на морските нива, което най-вероятно ще 
засегне крайбрежните зони и регионалните морета чрез покачване на морското равнище, крайбрежни наводнения и 
повишаване на температурата на морската повърхност. 

... да се противодейства на болестите
По-високите температури най-вероятно ще повлияят на киселинността на океана и ще променят 
фитопланктонните съобщества. Освен това болестите, предавани чрез водата, могат да навредят на 
биологичното разнообразие и да доведат до здравословни проблеми. 

... да се управлява риболовният потенциал
Климатичните въздействия могат да доведат до миграция на морски видове на север, което ще доведе не 
само до възможности за риболов, но и до увеличаване на броя на морските мъртви зони.



Средиземноморски регион
Научете как...
... да се управляват по-високите температури
Особено в Средиземноморския регион се очаква температурите да станат много по-високи от средните за Европа, което ще 
доведе например до по-голяма необходимост от енергия за охлаждане и медицинска помощ за засегнатите от топлинен стрес, 
дехидратация и топлинни удари. Също така летният туризъм може да намалее, но това може да се отрази положително за 
други сезони.

... да се управлява водоснабдяването
По-високите температури, придружени от намаляване на валежите през лятото, могат да доведат до засушаване и в крайна 
сметка до екстремни горещини и до конкуренция за водните ресурси между различните потребители, като например 
частните домакинства, промишлеността и селскостопанския сектор.

... да се защитят горите 
Особено в местности с множество дървета или трева/храсти в селските райони горските пожари могат да се разпространят 
бързо. Това може да доведе до намаляване на икономическата стойност на горите и на свързаните с тях отрасли.

... да се противодейства на болестите
По-високите температури вероятно ще се отразят на разширяването на местообитанията за приносителите на 
южни болести, което може да доведе до влошаване на здравето и намаляване на производителността на труда, 
както и до по-високи цени на храните.

… да се защити биологичното разнообразие 
Покачването на температурите може да доведе до разпространение на неместни видове, които застрашават 
екосистеми, местообитания или други видове. Това води и до изместване нагоре на растителните и животинските 
видове и до повишен риск от загуба на биологично разнообразие. 



Научете как да се управляват по-високите 
температури

• По-добра топлоизолация

• Вертикално озеленяване

• Увеличаване на засенчените пространства

• Зелени / отразяващи покриви и площи

• Подобряване на напоителните системи в

селското стопанство

• Увеличаване и обновяване на зелените площи

• Паркове и фонтани в градовете

• Оценка на уязвимостта

• Планове за действие при горещи вълни



Научете как да се управляват последиците от 
топенето

• Стабилизиране на (планински) скали

• Укрепване на (планински) скали

• Увеличаване и обновяване на зелените

пространства

• Мониторинг на вечната замръзналост и

ледниците

• Оценка на уязвимостта

• Системи за ранно предупреждение

• Насърчаване на застраховането

• Туризъм без автомобили / устойчив туризъм



Научете как да се защитят крайбрежията

• Изкуствени дюни и възстановяване на дюни

• Крайбрежни стени

• Подхранване на плажове

• Бариери срещу наводнения

• Преместване на инфраструктура на по-голяма

надморска височина

• Възстановяване и поддържане на заливни

равнини

• Възстановяване и поддържане на влажни зони

• Оценка / картографиране на бъдещата ерозия

• Оценки на уязвимостта

• Включване на покачването на морското

равнище в бъдещото градоустройство

• Стабилизиране на скали

• Укрепване на скали



Научете как да се осигури стабилно ниво на 
водата в реките

• Устойчиви отводнителни системи

• Диги и язовири

• Разширяване на крайпътните канавки

• Намаляване и освобождаване на запечатани

повърхности

• Зелени / отразяващи покриви и пространства

• Възстановяване и поддържане на заливни

равнини

• Възстановяване и поддържане на влажни зони

• Системи за ранно предупреждение



Научете как да се управлява водоснабдяването

• Подобряване на напоителните системи в

селското стопанство

• Места за задържане на вода

• Увеличаване на зелените площи в градовете

• Системи за ранно предупреждение

• Повишаване на осведомеността относно

потреблението на вода



Научете как да се защитят горите

• Агролесовъдство

• Оценки на уязвимостта

• Системи за ранно предупреждение



Научете как да се постигне готовност в случай на 
свлачища

• Оценки на уязвимостта

• Системи за ранно предупреждение



Научете как да се защити биологичното 
разнообразие

• Подводни аспирационни устройства

• Редуване на културите

• Въвеждане на естествени хищници

• Идентифициране на най-проблематичните

видове и проследяване на тяхното движение



Научете как да се противодейства на болестите

• Идентифициране на най-проблематичните

преносители на болести и патогени и

проследяване на тяхното движение

• Системи за ранно предупреждение

• Кампании за повишаване на осведомеността с

цел промяна в поведението



Научете как да се управлява риболовният 
потенциал

• Подводни аспирационни устройства

• Въвеждане на естествени хищници

• Идентифициране на най-проблематичните

видове и проследяване на тяхното движение

• Системи за ранно предупреждение

• Зониране въз основа на риска



Подобряване на топлинната изолация
„Сиви“ мерки

Подобряване на топлинната изолация
Съществуват няколко варианта за осигуряване на устойчивост на сградите на климатичните изменения във връзка с прекомерно 
високите температури. Тези варианти са свързани с проектирането на сградите — включително използване на ИТ технологии за 
оптимизиране на топлинния комфорт — и с външните ограждащи елементи на сградата. Топлинната изолация е важна технология за 
намаляване на потреблението на енергия в сградите чрез предотвратяване на затоплянето и топлинната загуба през външните 
ограждащи елементи на сградата.

Най-добра практика:
• Да живееш като в къща на дърво в Торино: съчетаване на мерки за адаптиране и смекчаване с цел подобряване на комфорта

(Италия)
• Осигуряване на климатична устойчивост на сградите срещу прекомерна топлина

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

Адаптация

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/living-in-a-tree-house-in-torino-italy-combining-adaptation-and-mitigation-measures-to-improve-comfort
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/climate-proofing-of-buildings-against-excessive-heat


Вертикално озеленяване
„Сиви“ мерки

Вертикално озеленяване
С увеличаване на гъстотата на урбанизираните територии и намаляване на наличието на земя все по-често се прилага вертикално 
озеленяване, за да се насърчи използването на растителност в градските райони. Вертикалното озеленяване има различни 
положителни последици: то може да се използва за разхлаждане, за управление на водите, както и за осигуряване на храни.

Най-добра практика: 

• Коефициент на биотопната площ в Берлин (Германия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/berlin-biotope-area-factor-2013-implementation-of-guidelines-helping-to-control-temperature-and-runoff/


Увеличаване на засенчените пространства
„Зелени“ и „сиви“ мерки

Увеличаване на засенчените пространства
Увеличаването на броя на засенчените пространства се счита за една от най-ефективните стратегии за подобряване на топлинния 
комфорт през лятото. Стратегиите за градско планиране могат да се използват за създаването на по-добър топлинен комфорт за 
пешеходните зони в даден град през летните месеци. Сред тези стратегии са: монтиране на слънцезащитни навеси на сградите, 
засаждане на дървета и увеличаване на сянката с цел борба с ефекта на топлинния остров.

Най-добри практики:
• Социална уязвимост към горещите вълни — от оценка до прилагане на мерки за адаптация в Кошице и Търнава (Словакия)
• Дървета в Барселона, които регулират климата в средиземноморския град (Испания)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/social-vulnerability-to-heatwaves-2013-from-assessment-to-implementation-of-adaptation-measures-in-kosice-and-trnava-slovakia
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-mediterranean-city-climate


Зелени / отразяващи покриви и пространства
„Сиви“ / „зелени“ мерки

Зелени / отразяващи покриви

Зеленият покрив е слой растителност, засаден върху хидроизолационна система, която се монтира върху плосък или леко наклонен 
покрив. Зелените покриви са известни също като растителни или екопокриви. Те спомагат да се контролира оттичането и 
задържането на дъждовните води, абсорбират излишната вода, намаляват ефекта на градския топлинен остров, подобряват 
качеството на въздуха и изолират сградите.

Най-добра практика: 
• Зелени покриви в Базел: съчетаване на мерки за адаптация и смекчаване
• Четирите стълба на стратегията „Зелен покрив“ на Хамбург: финансови стимули, диалог, регулиране и наука

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-basel-switzerland-combining-mitigation-and-adaptation-measures-1
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/four-pillars-to-hamburg2019s-green-roof-strategy-financial-incentive-dialogue-regulation-and-science


Увеличаване и обновяване на зелените площи
„Зелени“ мерки

Увеличаване и обновяване на зелените площи
Зелените пространства в градовете смекчават последиците от замърсяването и могат да намалят явлението, известно като ефекта на 
градския топлинен остров, който се изразява в задържането на топлина в градските райони. Този ефект се появява в градовете в 
резултат на човешката дейност. Градските зелени пространства, като паркове, детски площадки и жилищни зелени площи, могат да 
подпомогнат психическото и физическото здраве и да намалят заболеваемостта и смъртността в градските жилищни райони, като 
осигуряват психологическа релаксация и облекчаване на стреса. Озеленяването на жизнената среда е от полза не само за здравето и 
благосъстоянието. То също така улеснява управлението на водите и насърчава биологичното разнообразие в застроените райони и 
може да спомогне за намаляване на последиците от шумовото замърсяване.

Най-добра практика:
• Зелено проектиране на градските улици за децентрализирано екологично управление на дъждовната вода в Обер-Графендорф

(Австрия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/environment-friendly-urban-street-design-for-decentralized-ecological-rainwater-management-in-ober-grafendorf-lower-austria


Паркове и фонтани в градовете
„Зелени“ мерки

Паркове и фонтани в градовете
Парковете и фонтаните като места за отдих са важни аспекти за намаляване на ефекта на топлинния остров. Ремонтирането на 
историческите чешми и изграждането на нови може да помогне на хората, които са засегнати от негативните ефекти от горещините в 
града, тъй като те могат да използват водата за охлаждане или за пиене. Откритите води могат да намалят температурата на въздуха
чрез изпаряване, поглъщане на топлина и пренос на топлина, тъй като охлаждащият ефект на течащата вода е по-голям от този на 
неподвижната вода. Разпръскването на водата от фонтан има още по-голям охлаждащ ефект поради голямата контактна повърхност 
между водата и въздуха, която стимулира изпаряването. Мокренето на улиците също има охлаждащ ефект. Най-добре е това да се 
прави сутрин и следобед на пряка слънчева светлина. Фонтаните могат да намалят температурата на околния въздух с 3°C, а 
охлаждащият им ефект се усеща на разстояние до 35 метра. Фонтаните имат и социално въздействие, тъй като могат да се 
използват от децата като площадки за игра и да служат като места за срещи в паркове и на площади.

Най-добра практика:
• Щутгарт: борба с ефекта на топлинния остров и лошото качество на въздуха с вентилационни коридори и зелена и синя

инфраструктура (Германия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/stuttgart-combating-the-heat-island-effect-and-poor-air-quality-with-green-ventilation-corridors


Планове за действие при горещи вълни
Меки мерки

Планове за действие при горещи вълни

За да се подобрят мерките в защита на общественото здраве при екстремни температури и горещи вълни, в рамките на проекта 
EuroHEAT беше определено количествено въздействието на горещините върху здравето в градовете в европейския регион и бяха 
набелязани варианти за подобряване на готовността на здравните системи и техните реакции за опазване на здравето. Основното 
послание на проекта е, че горещините застрашават здравето, а изменението на климата увеличава появата на горещи вълни. 
Въздействието на горещините върху здравето може да бъде предотвратено и могат да бъдат приети стратегии и мерки в областта на
общественото здраве. Превенцията изисква набор от действия на различни равнища, включително: метеорологични системи за 
ранно предупреждение; медицински консултации; здравни услуги, насочени към особено уязвими групи; безплатни телефонни 
номера за информация и помощ; доставка на храна и грижи по домовете.

Най-добри практики: 
• Функциониране на португалския план за действие в извънредни ситуации, свързани с горещи вълни
• План за действие на Англия при горещи вълни
• Австрийски план за защита при горещини

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Climate-change/archive/the-euroheat-project
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/operation-of-the-portuguese-contingency-heatwaves-plan
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/heatwave-plan-for-england
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/operation-of-the-austrian-heat-protection-plan


Устойчиви отводнителни системи
„Сиви“ мерки

Устойчиви отводнителни системи
Устойчивите отводнителни системи са алтернатива на директното отвеждане на повърхностни води чрез мрежи от тръби и 
канализация до намиращи се в близост водни течения. Те са особено полезни за намаляване на наводненията, подобряване на 
качеството на водата, намаляване на замърсяването и осигуряване на местообитания за дивата флора и фауна.

Най-добри практики:
• Управление на градските дъждовни води в Аугустенборг, Малмьо (Швеция)
• Управление на дъждовните води във Векшьо — канала Линей и езерните лагуни Векшьо (Швеция)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/storm-water-management-in-vaxjo-the-linnaeus-canal-and-vaxjo-lake-lagoons-sweden


Диги и язовири
„Сиви“ мерки

Диги и язовири
Дигите и язовирите се нуждаят от редовна поддръжка и укрепване, за да запазят защитния си капаците и да отговарят на 
изискванията за безопасност. Освен това климатичните сценарии за покачване на морското равнище и екстремни метеорологични 
условия могат да доведат до нови изисквания за безопасност и изграждане на нови защитни механизми по отношение на 
установените слаби места или до повишаване и укрепване на съществуващите такива. Укрепването на дигите и язовирите може да 
увеличи тяхната стабилност и устойчивост на скъсване, например чрез укрепване на ядрото на дигата или чрез подобряване на 
характеристиките на повърхността на дигата, които допринасят за цялостната ѝ стабилност. Научете повече за дигите и язовирите
тук.

Най-добри практики:
• Изпълнение на интегрирания генерален план за крайбрежна безопасност във Фландрия (Белгия)
• Регионално управление на наводненията чрез съчетаване на меки и твърди инженерни решения, Норфолк Бродлендс (Обединено

кралство)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/adaptation-or-improvement-of-dikes-and-dams
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/implementation-of-the-integrated-master-plan-for-coastal-safety-in-flanders
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/regional-flood-management-by-combining-soft-and-hard-engineering-solutions-the-norfolk-broadlands


Разширяване на крайпътните канавки
„Сиви“ мерки

Разширяване на крайпътните канавки
Едно от предназначенията на отводнителната канавка на пътното платно е да се предотврати опасно събиране на дъждовна вода 
върху пътната настилка. Отвореният канал позволява водата да се оттече напълно от повърхността. Също така той каптира 
постоянно дъждовната вода, която се стича към пътното платно от околния терен. Поради тези причини при наличието на 
отводнителна канавка на пътното платно събирането на вода на пътната настилка или в близост до нея е по-малко вероятно. 
Разширяването на тези канавки спомага за събирането на водата. 

Най-добра практика:
• Интегриране на адаптацията в управлението на водите за защита от наводнения в Изола Вичентина (Италия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/mainstreaming-adaptation-in-water-management-for-flood-protection-in-isola-vicentina


Намаляване и освобождаване на запечатани 
повърхности
„Сиви“ мерки

Намаляване и освобождаване на запечатани повърхности
Запечатаните повърхности, например изкуствени, непропускливи повърхности като катран, могат да причинят проблеми с водата на 
местно равнище, ако възникнат по-чести екстремни дъждове. По този начин се прави разграничение между водното замърсяване от 
канализацията след екстремни летни валежи и замърсяването на водата от водните пътища след продължителни валежи — явление, 
което е по-типично за зимните месеци. Отварянето на вече съществуващи запечатани повърхности и намаляването на наличието на 
такива повърхности може да предотврати наводненията в градовете и да спомогне за абсорбиране на водата.

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ



Подобряване на напоителните системи в 
селското стопанство
„Сиви“ мерки

Подобряване на напоителните системи в селското стопанство
В райони, където няма достатъчно редовни или чести валежи, съществува необходимост от иновации в областта на 
селскостопанските технологии, като например допълнително напояване, за да се поддържа доброто състояние на посевите. 
Напоителната система е изкуствен и систематичен начин за подаване на вода към почвата чрез разнообразни мрежи от тръби, помпи
и пръскачки. В селското стопанство съществуват различни методи за напояване, които включват системи за капково напояване, 
напояване чрез пръскачки, дъждовални инсталации с кръгово движение, системи за напояване по бразди и терасирано напояване. 
Подобряването на напоителните системи с цел по-ефективно и устойчиво използване на водата е от решаващо значение за 
пестенето на вода. Повече информация можете да намерите тук.

Най-добра практика:
• Подобряване на почвената структура на стопанство за обработваеми култури в окръг Хайлброн (Германия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/agriculture/index_html
https://agriadapt.eu/


Поддържане и възстановяване на планински 
скали
„Сиви“ мерки

Поддържане и възстановяване на планински скали
Планинските скали са предимно твърди, изградени от варовик, пясъчник, гранит и други скали. Отвесните скали се характеризират
със скални свлачища или падащи блокове. Ерозията на скалите почти винаги е резултат от структурна ерозия, която води до 
постепенно отдръпване на бреговата линия, тъй като количеството на ерозиралите седименти (скали, камъни или пясък), надвишава
количеството на отлаганите седименти. За да се намали скалната ерозия и последиците от нея — свлачища, срутване, падане на 
скали — целта на техниките за укрепване на скалите е да се увеличи здравината и цялостната стабилност на склона чрез свеждане 
до минимум на натиска на свлачището. Някои техники също предпазват подножието на скалата от морска ерозия, което е ключов 
фактор за укрепване на скалите. Техниките включват преоформяне на скалите, дрениране на скалите, укрепване със скални болтове
или подсилени геомрежи и точково фиксирани мрежи.

Най-добра практика:
• Борба с ерозията на бреговете в региона Марке (Италия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/addressing-coastal-erosion-in-marche-region-italy


Мониторинг на вечната замръзналост и 
ледниците
Меки мерки

Мониторинг на вечната замръзналост и ледниците
Общата цел на мониторинга на вечната замръзналост и ледниците е да допринесе за смекчаването на природните опасности, 
произтичащи от въздействието на изменението на климата върху алпийската вечна замръзналост и ледниците. Чрез въвеждането на 
мониторинг и разработването на обща стратегия за справяне с опасностите, свързани с вечната замръзналост, мониторингът може да 
допринесе за устойчивото развиване и прилагането на добри управленски практики. Резултатите могат да предоставят на вземащите
решения и отговорните органи необходимите основания за решения и стратегии за справяне с опасностите, свързани с вечната 
замръзналост.

Най-добра практика:
• Стратегия за адаптиране към изменението на климата в района на Гримзел в швейцарските Алпи (Швейцария)
• Мрежа за дългосрочен мониторинг на вечната замръзналост (PermaNET)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/climate-adaptation-strategy-for-the-grimsel-area-in-the-swiss-alps
http://www.permanet-alpinespace.eu/home.html


Туризъм без автомобили / устойчив туризъм
Меки мерки

Туризъм без автомобили / устойчив туризъм
Устойчивият туризъм се отнася до устойчиви практики във и от туристическата индустрия. Целта му е да се сведат до минимум 
отрицателните въздействия, като например загуба на икономически потенциал, увреждане на природната среда и пренаселеност, и 
да се увеличат в максимална степен положителните въздействия, например създаване на работни места, опазване и тълкуване на 
културното наследство, опазване на дивата флора и фауна и възстановяване на земята. Програмата на ООН за околната среда и 
Световната организация по туризъм на ООН определят устойчивия туризъм като „туризъм, който взема предвид настоящите и 
бъдещите икономически, социални и екологични въздействия, отчитайки нуждите на посетителите, промишлеността, околната среда 
и културата на приемните общности“;

Най-добри практики:
• Устойчиво планиране на туризма и адаптиране към изменението на климата в Алпите: проучване на зимния туризъм в планинските

общности в Доломитите (вж. също тук)
• Насърчаване на съвместната еволюция на човешките дейности и природната система за развитие на устойчив крайбрежен и

морски туризъм (CO-EVOLVE)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09669582.2015.1122013?src=recsys&journalCode=rsus20&
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/publications/sustainable-tourism-planning-and-climate-change-adaptation-in-the-alps-a-case-study-of-winter-tourism-in-mountain-communities-in-the-dolomites
https://co-evolve.interreg-med.eu/


Изкуствени дюни и възстановяване на дюни
„Сиви“ мерки

Изкуствени дюни и възстановяване на дюни
Изкуствените дюни са инженерни структури, възпроизвеждащи формата на естествените дюни, често във вид на верига. Те се 
изграждат с пясък от външен източник и се оформят като дюни с помощта на булдозери, подхранване на дюни или с други средства.
Това често се изпълнява едновременно с подхранването на плажовете.

Най-добра практика:
• Изпълнение на интегрирания генерален план за безопасност на крайбрежието във Фландрия (Белгия)
• Sand Motor — строителство с природосъобразно решение за подобряване на защитата на бреговата ивица по крайбрежието на

Делфланд (Нидерландия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/implementation-of-the-integrated-master-plan-for-coastal-safety-in-flanders
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/sand-motor-2013-building-with-nature-solution-to-improve-coastal-protection-along-delfland-coast-the-netherlands


Крайбрежни стени
„Сиви“ мерки

Крайбрежни стени
Крайбрежната стена е конструкция от бетон, зидария или листови пилоти, изградена успоредно на брега при прехода между плажа и
сушата или дюната, за да защити местността от действието на вълните и да се предотврати ерозията на брега. Обикновено 
крайбрежните стени са масивни конструкции, проектирани да издържат на щормови вълни. Височината на крайбрежната стена 
следва да покрива най-малко разликата между нивото на плажа и сушата, въпреки че обикновено стените се строят по-високи, за да 
се предпази сушата от заливане от вълните. Те се използват и за стабилизиране на ерозиращи скали и за защита на крайбрежни 
пътища и населени места. Често горният край на стената преминава в покрито с камъни пространство, което може да се използва за 
път, крайбрежна алея или паркинг. Крайбрежната стена създава ясно разделение между плажа и сушата. Крайбрежни стени често се 
срещат при тесни или стръмни плажове, където типичният вълнолом би бил твърде голям или икономически неизгоден.

Най-добра практика:
• Стратегия на Тимендорфер Щранд за защита от наводнения по крайбрежието (Германия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/timmendorfer-strand-coastal-protection-strategy-germany


Подхранване на плажове
„Сиви“ мерки

Подхранване на плажове
Подхранването на плажове е изкуствено поставяне на пясък върху ерозиран бряг, за да се запази количеството пясък в основата на 
брега. По този начин се компенсира естествената ерозия и районът се защитава от щормови вълни в по-голяма степен. Могат да се 
използват чакъл и малки камъчета, особено в зоната на прибоя. Целта на подхранването на плажове често е поддържането на 
плажовете за туристически и развлекателни цели. Процесът включва драгиране на материал като пясък и камъчета от източник в 
открито море или от сушата за подхранване на плажа, където се наблюдава ерозия. Тази техника се използва в Европа от началото
на 50-те години на миналия век. Тя е често срещана в Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Испания и Обединеното 
кралство. За повече информация относно различните техники вж. тук.

Най-добра практика:
• Изпълнение на интегрирания генерален план за безопасност на крайбрежието във Фландрия (Белгия)
• Sand Motor — строителство с природосъобразно решение за подобряване на защитата на бреговата ивица по крайбрежието на

Делфланд (Нидерландия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/beach-and-shoreface-nourishment
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/implementation-of-the-integrated-master-plan-for-coastal-safety-in-flanders
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/sand-motor-2013-building-with-nature-solution-to-improve-coastal-protection-along-delfland-coast-the-netherlands
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/sand-motor-2013-building-with-nature-solution-to-improve-coastal-protection-along-delfland-coast-the-netherlands


Прегради срещу наводнения
„Сиви“ мерки

Прегради срещу наводнения
Преградите срещу наводнения са стационарни съоръжения, които позволяват преминаването на вода при нормални условия и имат 
врати или прегради, които могат да бъдат затворени при бурни вълни или пролетни приливи, за да се предотврати наводняване. Те
могат да затворят устието на река или воден път. Тези бариери могат да бъдат големи инфраструктурни системи и често са свързани 
с други мерки за защита от наводнения като диги, крайбрежни стени и подхранване на плажове. Обикновено те се използват за 
защита на градски населени места и инфраструктура, силно засегнати от бурни вълни и наводнения от морето.

Най-добри практики:
• Изпълнение на интегрирания генерален план за безопасност на крайбрежието във Фландрия (Белгия)
• Шлюзът Месланткеринг на Нюе Ватервег между Ротердам и Северно море затваря корабен канал с ширина 360 метра (състои се

от 2 крила, всяко широко 210 м и високо 22 м).

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/implementation-of-the-integrated-master-plan-for-coastal-safety-in-flanders


Преместване на инфраструктура на по-голяма 
надморска височина 
„Сиви“ мерки

Преместване на инфраструктура на по-голяма надморска височина 
Изменението на климата ще доведе до значителни смущения за дейността на предприятия, което в крайна сметка може да наложи те 
да преместят географски стопанските и промишлените си дейности извън регионите, които са силно засегнати от изменението на 
климата. Това може да се дължи на преки смущения в резултат на въздействието на изменението на климата върху стопанската 
дейност, например чрез наводнения или повишаване на морското равнище, или на смущения в дейността на техни доставчици, 
купувачи или ресурсна база, които водят до последващи ефекти и неблагоприятни последици за тях. Решенията за преместване на 
предприятия могат да действат като адаптивен отговор на изменението на климата. 

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ



Укрепване на скали
„Сиви“ мерки

Укрепване на скали
Крайбрежните скали се разграничават според морфологията и структурата си: скалите могат да бъдат ронливи — пясък, тиня, глина, 
мергел и варовик — или твърди, изградени от варовик, пясъчник, гранит и други скали. Ронливите скали са по-податливи на ерозия и
свлачища от отвесните скали и за тях са по-характерни скалните свлачища или падането на блокове. Ерозията на скалите в 
крайбрежните райони почти винаги е резултат от структурна ерозия, която води до постепенно отдръпване на бреговата линия, тъй
като количеството на ерозиралите седименти (скали, камъни или пясък), надвишава количеството на отложените седименти. За да се 
намали скалната ерозия и последиците от нея — свлачища, срутване, падане на скали — техниките за укрепване на скалите целят да 
се увеличи здравината и цялостната стабилност на склона, като се сведе до минимум натиска на свлачището. Някои техники също 
предпазват подножието на скалата от морска ерозия, което е ключов фактор при укрепването на скали. Техниките включват 
преоформяне на скалите, отводняване на скалите, укрепване със скални болтове или подсилени геомрежи и точково фиксирани 
мрежи.

Най-добра практика:
• Борба с ерозията на бреговете в региона Марке (Италия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/addressing-coastal-erosion-in-marche-region-italy


Стабилизиране на скали
„Зелени“ мерки

Стабилизиране на скали
Крайбрежните скали се разграничават според морфологията и структурата си: скалите могат да бъдат ронливи — пясък, тиня, глина, 
мергел и варовик — или твърди, изградени от варовик, пясъчник, гранит или други скали. Ронливите скали са по-предразположени 
към ерозия и свлачища от отвесните скали и за тях са по-характерни скалните свлачища или падането на блокове. Ерозията на 
скалите почти винаги е резултат от структурна ерозия, която води до постепенно отдръпване на бреговата линия, тъй като 
количеството на ерозиралите седименти (скали, камъни или пясък), надвишава количеството на отложените седименти. Техниките за
стабилизиране на крайбрежните скали намаляват ерозията на скалите и последиците от нея — свлачище, срутване, падане на скали. 
На практика стабилизирането и укрепването на скалите често се комбинират. Техниките за стабилизиране включват методи за 
повишаване на стабилността на склона и мерки за намаляване на морската ерозия в подножието на скалите.

Най-добра практика:
• Борба с ерозията на бреговете в региона Марке (Италия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/addressing-coastal-erosion-in-marche-region-italy


Възстановяване и поддържане на заливни 
равнини
„Зелени“ мерки

Възстановяване и поддържане на заливни равнини
Заливните равнини покриват 7 % от европейското континентално пространство. По-голямата част от него обаче е екологично 
увредена. Разработването на стратегии за опазване на заливните равнини е от съществено значение, тъй като възстановените 
заливни равнини са алтернатива на структурните мерки за справяне с повишения риск от наводнения, което означава, че те могат да 
действат като буфери. В същото време възстановяването на заливните равнини спомага за постигане на по-качествени екосистемни
услуги, като подобряване на качеството на водата, подобряване на условията за опазване на биологичното разнообразие и 
повишаване на стойността, свързана с отдиха.

Най-добри практики:
• Възстановяване на градски реки: устойчива стратегия за управление на дъждовните води в Лодз (Полша)
• Зелен коридор по долното течение на Дунав: възстановяване на заливната равнина за защита от наводнения (България, Румъния)
• Възстановяване на речната динамика: място за река Реге (Нидерландия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/urban-river-restoration-a-sustainable-strategy-for-storm-water-management-in-lodz-poland
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/lower-danube-green-corridor-floodplain-restoration-for-flood-protection
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/room-for-the-river-regge-netherlands-2013-restoring-dynamics


Възстановяване и поддържане на влажни зони
„Зелени“ мерки

Възстановяване и поддържане на влажни зони
Крайбрежните влажни зони са соленоводни и бракични влажни зони, разположени в крайбрежните райони. Те осигуряват естествена 
защита срещу крайбрежни наводнения и щормови вълни чрез разсейване на енергията от вълните и намаляване на ерозията, което 
спомага за стабилизиране на крайбрежните седименти. На някои места крайбрежните влажни зони могат да се използват за 
абсорбиране на дъждовните води, като по този начин намаляват наводненията. Крайбрежните влажни зони са важни местообитания, 
като например осигуряват функцията на развъдник за риби и миди, както и разнообразни услуги за птиците, и могат да допринесат за
пречистването на водите. Възстановяването на крайбрежните влажни зони и преместването на диги все повече се считат за мерки за 
адаптиране.

Най-добри практики:
• Възстановяване на местообитанията и интегрирано управление в делтата на река Ебро за подобряване на опазването на

биологичното разнообразие и устойчивостта спрямо изменението на климата (Испания)
• Адаптивно възстановяване на бивши солници в Камарг (Франция)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/habitat-restoration-and-management-in-the-ebro-delta-coastal-lagoons
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/adaptive-restoration-of-the-former-saltworks-in-camargue-southern-france


Включване на покачващите се равнища на 
моретата в бъдещото градоустройство
Меки мерки

Включване на покачването на морското равнище в бъдещото 
градоустройство
Покачването на морското равнище поставя големи предизвикателства пред използването на крайбрежните земи и съответно пред 
градоустройствените процеси. На теория градоустройството може да доведе до социално и екологично устойчиви реакции на 
покачването на морското равнище. На практика градоустройствените процеси може да не отговарят на този идеал. За да бъде 
устойчиво, градоустройството трябва: да улеснява ангажираността на местно равнище с ответни реакции за адаптация; да изгражда
колективни действия в рамките на местните общности и между тях, както и между различните звена и равнища на управление; и да 
се прилага справедливо в пространството и във времето.

Най-добри практики:
• Изменение на климата и териториално развитие: Стратегии за адаптиране към изменението на климата в градското и

регионалното планиране в градските крайбрежни зони по примера на Балтийския регион
• Публично-частно партньорство за нов район, устойчив на наводнения, в Билбао (Испания)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/projects/climate-change-and-spatial-development-adaptation-strategies-for-urban-and-regional-planning-in-urban-coastal-zone-regions-based-on-the-example-of-the-baltic-region
https://www.zorrotzaurre.com/


Агролесовъдство
„Зелени“ мерки

Агролесовъдство
Агролесовъдните системи включват всички системи за земеползване или форми на управление на земята, при които многогодишни 
дървесни растения се отглеждат умишлено в една и съща площ заедно със земеделски култури и/или животни. Агролесовъдството 
използва взаимното допълване между дърветата и културите, така че наличните ресурси да могат да се използват по-ефективно. 
Ефективните и модерни варианти на агролесовъдство позволяват диверсификация на селскостопанската дейност и по-добро 
използване на ресурсите на околната среда. Агролесовъдството може да се прилага както в тропическите, така и в умерените 
региони, като се произвеждат храни и влакна за по-добра продоволствена сигурност, поддържа се поминъкът, намалява се бедността 
и се насърчава продуктивна и устойчива земеделска среда. Освен това то може да подобри екосистемите чрез съхранение на 
въглерод, предотвратяване на обезлесяването, опазване на биологичното разнообразие, по-чиста вода и контрол на ерозията, като 
същевременно се дава възможност на земеделските земи да устояват на събития като наводнения и суши. 

Най-добри практики:
• Агролесовъдството: земеделието на бъдещето? Пример от Монпелие (Франция)
• Автономна адаптация към засушаванията в аграрно-горско-пасищната система в Алентежу (Португалия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/agroforestry-agriculture-of-the-future-the-case-of-montpellier
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/autonomous-adaptation-to-droughts-in-an-agro-silvo-pastoral-system-in-alentejo


Места за задържане на вода
„Зелени“ мерки

Места за задържане на вода
Мерките за естествено задържане на вода са тези, чиято цел е запазване и увеличение на потенциала за съхранение на вода на 
ландшафта, почвата и водоносните хоризонти чрез възстановяване на екосистемите, природните функции и характеристики на 
водните потоци, както и чрез използването на естествени процеси. Те подкрепят екологичната инфраструктура, като допринасят за
постигането на интегрирани цели, свързани с опазването на природата и биологичното разнообразие, възстановяването и 
благоустройството. Те използват природата за регулиране на потока и преноса на вода, така че да изглаждат пиковете и да смекчават 
екстремните явления като наводнения, суши, опустиняване и засоляване. Те са по-добър екологичен вариант за управление на риска 
от наводнения, тъй като са под формата на децентрализирани езера и водоеми. Местата за задържане на вода подобряват 
качеството на водата и са от значение както в селските, така и в градските райони.

Най-добра практика:
• Мерки за естествено задържане на водите в района Алтовичентино (Италия)
• План за управление на дъждовните бури: Икономика на управлението на проливните дъждове и дъждовните води в Копенхаген

(Дания)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/natural-water-retention-measures-in-the-altovicentino-area-italy
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/the-economics-of-managing-heavy-rains-and-stormwater-in-copenhagen-2013-the-cloudburst-management-plan


Увеличаване на зелените площи в градовете
„Зелени“ мерки

Увеличаване на зелените площи в градовете
Зелените площи в градовете подобряват биологичното разнообразие и разпространението на животински видове в градския пейзаж. 
Ако са подходящо проектирани, зелените пощи могат да подобрят градската вентилация, като позволяват по-хладен въздух отвън да 
проникне в по-гъсто застроените райони. Зелените площи в градовете също оказват положително въздействие върху човешкото 
здраве, те осигуряват охлаждане чрез засенчване и засилена евапотранспирация, като по този начин намаляват ефекта на топлинния 
остров, който се наблюдава в много градове. Зелените площи често са застрашени от разрастващото се градско строителство, което 
фрагментира природните зони, създавайки малки зелени пространства сред сградите и пътищата. Например участъци от горски 
територии в градовете обикновено са отделени един от друг, което засяга способността на много горски видове да се разселват или 
да се движат между различни места със сходни местообитания. Екологичните коридори или връзките между градските гори, градини 
или други зелени пространства са признати като начин за ограничаване на отрицателните последици от фрагментацията. 
Създаването на зелени площи и коридори може да се прилага в повечето градски райони.

Най-добри практики:
• Дървета в Барселона, които регулират средиземноморския климат на града (Испания; вж. също тук)
• Интегриране на адаптирането към изменението на климата в градоустройственото планиране: преустройство на неизползвани

терени в Йена (Германия)
• Щутгарт: борба с ефекта на топлинния остров и лошото качество на въздуха с вентилационни коридори и зелена и синя

инфраструктура (Германия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-mediterranean-city-climate
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/what-we-do-and-why/green-city-and-biodiversity/green-and-biodiversity-plan
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/mainstreaming-climate-change-adaptation-into-urban-planning-greyfield-land-redevelopment-in-jena-germany
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/stuttgart-combating-the-heat-island-effect-and-poor-air-quality-with-green-ventilation-corridors


Повишаване на осведомеността относно 
потреблението на вода
Меки мерки

Повишаване на осведомеността относно потреблението на вода 
Особено в районите, засегнати от горещини и намалено количество валежи, адекватното управление на водоснабдяването за всички 
различни сектори е от решаващо значение. Полезни са плановете за управление на засушаването, които намаляват риска и 
икономическите, социалните и екологичните последици от засушаването. Целта на плановете за опазване на водните ресурси е: да 
се ограничи потреблението на вода; да се намалят загубите и разхищението на вода; да се подобри ефективността на използването
на водата; да се документира нивото на рециклиране и повторно използване на водата; да се удължи животът на текущите водни 
запаси чрез намаляване на търсенето на вода. Освен това по-ефективното използване на съществуващите водни запаси може да 
намали потребностите от вода и да сведе до минимум въздействието върху околната среда и разходите, свързани с разработването 
на нови запаси. Плановете за борба със засушаването и за опазване на водите включват насоки и изисквания, уреждащи опазването
на водите и извънредните мерки при засушаване, насочени към обществените водоснабдителни дружества, но включващи и 
ограничения на водоползването, схеми за нормиране на потреблението, специални тарифи за водата или намаляване на 
потреблението с ниска стойност. Основните елементи и съдържанието на плановете относно засушаването и опазването на водите 
могат да бъдат намерени тук.

Най-добри практики: 
• Сарагоса: съчетаване на мерки за повишаване на осведомеността и финансови мерки за повишаване на водната ефективност
• Осигуряване на бъдещото водоснабдяване на регионално и местно равнище в долината на река Лавант, Каринтия (Австрия)
• Частни инвестиции в програма за мониторинг на течовете с цел справяне с недостига на вода в Лисабон (Португалия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/adaptation-of-drought-and-water-conservation-plans
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/zaragoza-combining-awareness-raising-and-financial-measures-to-enhance-water-efficiency
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/securing-future-water-supply-on-regional-and-local-level-in-the-river-lavant-valley-carinthia
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/private-investment-in-a-leakage-monitoring-program-to-cope-with-water-scarcity-in-lisbon


Подводни аспирационни устройства 
„Сиви“ мерки

Подводни аспирационни устройства
Подводни аспирационни устройства могат да се използват за абсорбиране на инвазивни водорасли. Тези подводни вакуумни 
устройства засмукват инвазивните морски водорасли и дават например на задушени коралови рифове нов живот и възможност да 
дишат. Те все още не се използват широко, но се прилагат в някои области като Хавайския океан.

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ



Зониране въз основа на риска
Меки мерки

Зониране и разполагане на морски аквакултури въз основа на риска

Подборът на подходящи места се прави с цел да се гарантира, че увеличеното производство на морска храна се извършва в райони и 
за видове, където има потенциал за устойчив растеж. Ориентираното въз основа на риска зониране и определяне на 
местоположението могат да помогнат да се избегнат районите, които са особено уязвими спрямо климатичните рискове, и да се 
изберат най-подходящите райони за отглежданите видове, като се вземат предвид както настоящото състояние, така и 
предизвикателствата, породени от изменението на климата в средносрочен и дългосрочен план. Цялостният процес помага да се 
сведат до минимум възможните икономически загуби, които биха могли да произтекат от избор, който не отчита всички рискове и 
опасения.

Най-добра практика:
• ClimeFish: Съвместно създаване на рамка за подпомагане на вземането на решения за осигуряване на устойчиво производство на

риба в Европа в контекста на изменението на климата

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/projects/co-creating-a-decision-support-framework-to-ensure-sustainable-fish-production-in-europe-under-climate-change
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/projects/co-creating-a-decision-support-framework-to-ensure-sustainable-fish-production-in-europe-under-climate-change


Редуване на културите
„Зелени“ мерки

Редуване на културите
Редуването на култури е практика на отглеждане на различни видове култури на една и съща площ през поредица от вегетационни 
периоди. То намалява зависимостта от един набор от хранителни вещества, натиска от вредители и плевели, както и вероятността от 
развитие на резистентни вредители и плевели. Редуването на различни култури всяка година носи различни икономически и 
екологични ползи. То е насочено по-специално към съживяване на почвите и предотвратяване на заразяването с вредители. Поради 
това то е от полза за дългосрочното управление на почвите и земеделските стопанства.

Най-добри практики — и двете в рамките на проекта AgriAdapt:
• Диверсификация на културите и по-добро управление на почвите с цел адаптиране към изменението на климата в Сеговия

(Испания)
• Подобряване на почвената структура на стопанство за обработваеми култури в окръг Хайлброн (Германия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://agriadapt.eu/
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/crop-diversification-and-improved-soil-management-for-adaptation-to-climate-change-in-segovia-spain
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/improving-soil-structure-of-an-arable-crop-farm-in-the-district-of-heilbronn-germany


Въвеждане на естествени хищници
„Зелени“ мерки

Въвеждане на естествени хищници
Естествените хищници или врагове са организми, които убиват или намаляват репродуктивния потенциал на друг вид. Повечето от 
тях се въвеждат от хората, за да се намали числеността на друг организъм и да се осигури биологичен контрол, като например 
въвеждането на мекотели за контрол на водораслите. Естествените хищници следва винаги да бъдат въвеждани предпазливо поради 
потенциала за нежелани отрицателни последици.

Най-добри практики:
• Изменение на климата: завръщане към бъдещето за морските хищници
• Възстановяване на местообитанията и интегрирано управление в делтата на река Ебро (вж. също тук) за подобряване на

опазването на биологичното разнообразие и устойчивостта спрямо изменението на климата (Испания)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/publications/climate-change-back-to-the-future-for-marine-predators
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/habitat-restoration-and-management-in-the-ebro-delta-coastal-lagoons
http://www.delta-alliance.org/wings/spain-wing


Идентифициране и проследяване на най-
проблемните видове
Меки мерки

Идентифициране на най-проблематичните видове и проследяване на 
тяхното движение
Някои видове са силно засегнати от изменението на климата, особено от по-високите температури. Поради това за някои видове 
може да е необходимо преместване и търсене на други естествени местообитания. Това се отразява не само на поминъка на самия 
вид, но и на цялата екосистема. Определянето на видовете, които са най-силно засегнати от изменението на климата, и 
проследяването на тяхното движение са задачи от решаващо значение за спасяването на вида и за цялата екосистема.

Най-добри практики:
• Оценка на уязвимостта на видовете риби и безгръбначни животни в условията на променящ се климат
• Въздействие на изменението на климата върху безгръбначните животни в Европа във връзка с уязвимостта на видовете от

Бернската конвенция (също тук)
• Глобална инициатива за научни изследвания чрез наблюдение в Алпийска среда (GLORIA)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/tools/assessing-the-vulnerability-of-fish-and-invertebrate-species-in-a-changing-climate
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/publications/impacts-of-climate-change-on-european-invertebrates-with-reference-to-the-vulnerability-of-bern-convention-species
https://www.coe.int/en/web/bern-convention/on-the-conservation-of-invertebrates
https://redgloria.condesan.org/


Идентифициране и проследяване на най-
проблемните преносители на болести и патогени
Меки мерки

Идентифициране на най-проблемните преносители на болести и патогени 
и проследяване на тяхното движение
Преносителите на болести са живи организми, които могат да предават инфекциозни патогени между хората или от животни на хора.
Много от тези преносители са кръвосмучещи насекоми, които поглъщат болестотворни микроорганизми по време на хранене с кръв 
от заразен гостоприемник (човек или животно) и по-късно ги предават на нов гостоприемник, след като патогенът се е размножил. 
Често след като даден преносител стане заразен, той може да предава патогена до края на живота си при всяко следващо ухапване / 
кръвосмучене. Идентифицирането и проследяването на най-проблемните преносители и патогени е от решаващо значение, за да се 
предотврати предаването на опасни заболявания.

Най-добра практика:
• „Обратен“ идентификационен ключ за видовете комари

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Reverse-identification-key-for-invasive-mosquito-species.pdf


Насърчаване на застраховането
Меки мерки

Насърчаване на застраховането
Особено за жителите на изложени на риск райони застраховането е от решаващо значение за укрепване на икономическата и 
социалната стабилност. Важно е да се насърчава застраховането за физически лица и малки и средни предприятия. Те могат да 
действат като инструменти за управление на риска.

Най-добра практика:
• Застрахователно дружество, подкрепящо действия за адаптиране в малки и средните предприятия в Торино (Италия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/insurance-company-supporting-adaptation-action-in-small-and-medium-size-enterprises-in-turin-italy


Кампании за повишаване на осведомеността с 
цел промяна в поведението 
Меки мерки

Кампании за повишаване на осведомеността с цел промяна в поведението
Обществената осведоменост е важна за увеличаване на ентусиазма и подкрепата, за стимулиране на самомобилизацията и 
действията, както и за мобилизиране на местните знания и ресурси. Кампаниите за повишаване на осведомеността могат да бъдат 
насочени към групи от хора в даден регион, засегнат от конкретна климатична заплаха, групи от заинтересовани страни или широката
общественост. Повишаването на осведомеността изисква стратегии за ефективна комуникация, за да се постигне желаният резултат.
Целта на кампаниите за повишаване на осведомеността обикновено включва повишаване на загрижеността, информиране на 
целевата аудитория, създаване на положителен имидж и промяна на поведението. Големите кампании за повишаване на 
осведомеността относно изменението на климата често са комбинация от мерки за адаптация, смекчаване на последиците, 
енергийна ефективност и устойчивост. 

Най-добри практики: 
• Сарагоса: съчетаване на мерки за повишаване на осведомеността и финансови мерки за повишаване на водната ефективност
• Осигуряване на бъдещото водоснабдяване на регионално и местно равнище в долината на река Лавант, Каринтия (Австрия)
• Платформа за колективно финансиране в Гент осъществява адаптация към изменението на климата чрез екологизиране на

градовете (Белгия)

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/zaragoza-combining-awareness-raising-and-financial-measures-to-enhance-water-efficiency
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/securing-future-water-supply-on-regional-and-local-level-in-the-river-lavant-valley-carinthia
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/ghent-crowdfunding-platform-realising-climate-change-adaptation-through-urban-greening


Системи за ранно предупреждение и оценки на 
уязвимостта 
Меки мерки

Системи за ранно предупреждение и оценки на уязвимостта 

Системите за ранно предупреждение и оценките на уязвимостта са ключови елементи от адаптирането към изменението на климата и 
намаляването на риска от бедствия. Тяхната цел е да се избегнат и намалят щетите, причинени от екологичните рискове. Значението на една 
ефективна система за ранно предупреждение се състои в признаването на ползите от нея от страна на местните хора. Системите за ранно 
предупреждение включват откриване, анализ, прогнозиране и разпространяване на предупреждения, последвани от вземане на решения за 
ответни действия и прилагането им. За да бъде ефективна и завършена, системата за ранно предупреждение трябва да включва четири 
взаимодействащи си елемента: познания за риска; услуги за наблюдение и предупреждение; разпространение и комуникация; и способност за 
реакция. Те могат да бъдат използвани за:

… оценка на уязвимостта от високи температури: EuroHEAT онлайн прогноза за горещи вълни (EuroHEAT);
… борба с горските пожари: Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS);
… оценка на намаляването на валежите през лятото и сушите: Европейска обсерватория за сушите (EDO);
... предвиждане на наводнения: Европейската система за информираност за наводнения (EFAS); 
… оценка на топенето на ледената покривка и намаляването на вечната замръзналост (PermaNET);
... оценка на свлачищата и падането на скали, като например по проекта ProtectBio в Швейцария;
... оценка и картографиране на бъдеща ерозия;
… борба с болестите: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейска мрежа за аероалергени (EAN).

Адаптация

Научете повече за програмите за финансиране

Научете повече за техническата помощ

http://www.euroheat-project.org/dwd/
https://effis.jrc.ec.europa.eu/
https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000
https://www.efas.eu/en
http://www.permanet-alpinespace.eu/home.html
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/nature-based-measures-against-rockfalls-over-forests-in-the-engadin-region-switzerland/
https://www.eesc.europa.eu/bg
https://www.ean-net.org/en.html


Информационен раздел: Какво представляват 
„зелените“, „сивите“ и „меките“ мерки?

„Сиви“ мерки

... насочени към физическата 

инфраструктура и разчитат на 

технологични решения, за да подготвят 

по-добре хората и местата за последиците 

от променящия се климат. Сивите мерки 

включват широк спектър от интервенции 

за трансформиране на застроената среда. 

Няколко примера са: интервенции върху 

жизненоважна инфраструктура, 

подобряване на инфраструктурата на 

особено важни сгради, както и 

разработване на градоустройствени 

проекти по начин, който да намали 

заплахите от климатични събития.

„Зелени“ мерки

... постигане на промени в архитектурната 

среда чрез използване на природосъобразни 

решения. Изпълнението на тези мерки може 

да бъде по-евтино и може да доведе до други 

ползи, като например подобряване на 

благоустройството или ползи за природата и 

биологичното разнообразие. Тези мерки често 

представляват решения с нулева или 

минимална загуба за подобряване на 

устойчивостта на човешките системи, тъй 

като те ще продължат да носят ползи, дори 

ако климатичните въздействия не настъпят 

или са далеч по-леки от очакваното. Такива 

мерки често се наричат екосъобразна 

инфраструктура (или синя инфраструктура, 

ако става въпрос за водни екосистеми) или 

мерки за адаптация, основани на 

екосистемите. 

Меки мерки

... включват политически, правни или 

административни инициативи, чиято цел е 

промяна на поведението, увеличаване на 

капацитета за адаптация на хората, 

предприятията и публичните органи или 

изграждане на знания и ноу-хау. Тези 

мерки могат да включват кампании за 

повишаване на осведомеността, системи 

за ранно предупреждение или 

предоставяне на съответните 

заинтересовани страни на 

информационни инструменти, като 

например оценка на въздействието на 

изменението на климата и уязвимостта 

или риска, както и сключване на 

застраховки срещу щети от екстремни 

метеорологични явления. 



Финансиране на адаптацията: Програми

• Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове)

• Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

• Иновативни дейности за градско развитие

• Европейско териториално сътрудничество

• Кохезионен фонд (КФ)

• Европейски социален фонд+ (ЕСФ+)

• Европейски земеделски фонд за развитие на селските

райони (ЕЗФРСР)

• Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури

(ЕФМДРА)

• Програма LIFE на CINEA

• Фонд за справедлив преход

• Invest EU

• Механизъм за свързване на Европа

• Механизъм за финансиране на възобновяемата енергия в Съюза

• „Хоризонт Европа“

• Фонд за иновации



Финансиране на адаптацията: ЕСИ фондове
Европейски структурни и инвестиционни фондове:

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) включват 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. Повече от половината от финансирането от ЕС 

се насочва през тези фондове. Те са съсредоточени главно в пет области: научни 

изследвания и иновации, цифрови технологии, подкрепа за нисковъглеродната 

икономика, устойчиво управление на природните ресурси и подкрепа за малкия 

бизнес.  



Финансиране на адаптацията: ЕФРР
Европейски фонд за регионално развитие

Целта на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е да укрепи 

икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз 

като коригира дисбалансите между регионите. Между 2021 и 2027 г. той ще даде 

възможност за инвестиции в една по-интелигентна, по-екологична, по-свързана и 

по-социална Европа, която е по-близо до своите граждани. ЕФРР финансира 

програми със споделена отговорност между Европейската комисия и националните 

и регионалните органи в държавите членки. Администрациите на държавите членки 

избират проектите, които да финансират, и да поемат отговорност за ежедневното 

им управление.



Финансиране на адаптацията: ЕФРР
Европейски фонд за регионално развитие

В рамките на ЕФРР съществуват две други инициативи: Иновативни дейности за 

градско развитие и Европейско териториално сътрудничество Interreg. 

„Иновативни дейности за градско развитие“ е инициатива на Европейския съюз, 

която предоставя на градските райони в цяла Европа ресурси за изпитване на нови 

и недоказани решения за справяне с предизвикателствата пред градовете. В 

рамките на програмата Interreg Европейският съюз насърчава сътрудничеството 

между регионите и държавите с цел подпомагане на тяхното икономическо и 

социално развитие и преодоляване на препятствието, което представляват 

границите. Тя е организирана в няколко направления като Interreg A за 

трансгранично сътрудничество, Interreg B за транснационално сътрудничество и 

Interreg C за междурегионално сътрудничество.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/trans-national/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/interregional/


Финансиране на адаптацията: Кохезионен фонд
Кохезионен фонд

Кохезионният фонд (КФ) подкрепя инвестициите в областта на околната среда и в 

трансевропейски мрежи в областта на транспортната инфраструктура. За периода 

2021—2027 г. той се отнася за България, Чехия, Естония, Гърция, Хърватия, Кипър, 

Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и 

Словения. Очаква се 37 % от общия размер на отпуснатите финансови средства за 

фонда да допринесат за постигането на целите в областта на климата. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/


Финансиране на адаптацията: ЕСФ+
Европейски социален фонд плюс

Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) инвестира в хората, с акцент върху 

подобряване на възможностите за заетост и образование в целия Европейски 

съюз. Бюджетът за периода 2021—2027 г. възлиза на почти 100 милиарда евро. Той 

осигурява важен принос към политиките на ЕС в областта на заетостта, социалната 

сфера, образованието и уменията, включително структурните реформи в тези 

области. Освен това той цели да подобри положението на най-уязвимите хора, 

изложени на риск от бедност.

https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/bg


Финансиране на адаптацията: ЕЗФРСР
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Общата селскостопанска политика подкрепя динамиката и икономическата 

жизнеспособност на селските райони. Развитието на селските райони е вторият 

стълб на ОСП. Тя допринася за устойчивото развитие на селските райони чрез 

укрепване на конкурентоспособността, осигуряване на устойчиво управление на 

природните ресурси и действия в областта на климата и постигане на балансирано 

териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони. 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) възлиза 

на 95,5 млрд. евро. 

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_bg


Финансиране на адаптацията: ЕФМДРА
Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури

Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) помага на 

рибарските стопанства да усвоят устойчиви риболовни практики, а на 

крайбрежните общности — да диверсифицират икономиките си, подобрявайки 

качеството на живот по бреговете на Европа. Той подкрепя общата политика на ЕС 

в областта на рибарството, морската политика на ЕС и програмата на ЕС за 

международно управление на океаните. Той предоставя подкрепа за разработване 

на иновативни проекти, гарантиращи устойчивото използване на водните и 

морските ресурси. Това води до продоволствена сигурност чрез снабдяване с 

морски продукти, растеж на устойчива синя икономика и здрави, безопасни и 

устойчиво управлявани морета и океани.

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/emfaf_en


Финансиране на адаптацията: LIFE 
Инструмент на ЕС за финансиране на действия в областта на околната среда и климата

Програмата LIFE на Европейската изпълнителна агенция за климата, 

инфраструктурата и околната среда е инструментът на ЕС за финансиране на 

действия в областта на околната среда и климата. Тя е насочена към подпомагане 

на проекти в областта на природата и биологичното разнообразие, кръговата 

икономика и качеството на живот, смекчаването на последиците от изменението на 

климата и адаптирането към изменението на климата, както и прехода към чиста 

енергия. Тя подпомага кандидатите и предоставя информация за награди, 

публикации и стартиране на проекти. 

Подпрограмата за смекчаване на изменението на климата и адаптирането към него

съфинансира проекти в подкрепа на функционирането на Европейския пакт за 

климата, дейности за финансиране за устойчиво развитие, повишаване на 

осведомеността, обучение и изграждане на капацитет, развиване на знания и 

участие на заинтересованите страни в области, свързани със смекчаването на 

последиците от изменението на климата и адаптирането към него.

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/circular-economy-and-quality-life_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/circular-economy-and-quality-life_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/circular-economy-and-quality-life_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/clean-energy-transition_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/clean-energy-transition_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/clean-energy-transition_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/clean-energy-transition_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/climate-change-mitigation-and-adaptation_en


Финансиране на адаптацията: Фонд за справедлив 
преход 
Фонд за справедлив преход

Фондът за справедлив преход (ФСП) е финансов инструмент в рамките на 

политиката на сближаване на ЕС за периода 2021—2027 г. и е първият стълб на 

Механизма за справедлив преход в контекста на Европейския зелен пакт, насочен 

към постигане на неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г. Фондът 

подкрепя териториите, които са най-силно засегнати от прехода към неутралност 

по отношение на климата, за да се избегне нарастването на регионалните 

неравенства, в съответствие с целта на политиката на сближаване на ЕС за 

намаляване на регионалните различия и за справяне със структурните промени в 

ЕС. Комисията създаде платформа за справедлив преход (вж. „Техническа помощ“ 

в настоящия наръчник), за да помогне на държавите и регионите от ЕС да получат 

достъп до подкрепата, предоставяна по линия на Механизма за справедлив 

преход.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform


Финансиране на адаптацията: InvestEU
InvestEU

Фондът InvestEU обединява 13 централно управлявани финансови инструмента на 

ЕС и Европейския фонд за стратегически инвестиции в един инструмент. Той е 

пазарен инструмент, който се определя от търсенето и поставя силен акцент върху 

приоритетите на политиката на ЕС. Той подкрепя проекти в областта на 

устойчивата инфраструктура, научните изследвания, иновациите и 

цифровизацията, малките и средните предприятия, както и социалните инвестиции 

и умения.  



Финансиране на адаптацията: Механизъм за 
свързване на Европа
Механизъм за свързване на Европа

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) подпомага развиването на 

високоефективни, устойчиви и ефективно взаимосвързани трансевропейски мрежи 

в областта на транспорта, енергетиката и цифровите услуги. В допълнение към 

безвъзмездната финансова помощ, МСЕ предлага финансова подкрепа за проекти 

чрез иновативни финансови инструменти като гаранции и облигации за проекти. 

Тези инструменти създават значителен ефект на лоста при използването на 

бюджета на ЕС и действат като катализатор за привличане на допълнително 

финансиране от частния сектор и други участници от публичния сектор.

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility


Финансиране на адаптацията: Механизъм за 
финансиране на възобновяемата енергия в Съюза
Механизъм за финансиране на възобновяемата енергия в Съюза

За да осигури по-добра подкрепа на проектите за енергия от възобновяеми 

източници и по този начин да насърчи по-широкото използване на възобновяеми 

енергийни източници в целия ЕС, Европейската комисия създаде механизъм за 

финансиране на енергията от възобновяеми източници. Основната му цел е да се 

даде възможност на държавите членки да работят в по-тясно сътрудничество при 

въвеждането и популяризирането на възобновяеми енергийни източници, така че 

да могат по-лесно да постигнат както индивидуалните, така и колективните цели в 

областта на енергията от възобновяеми източници. Механизмът също така ще 

стимулира проекти за енергия от възобновяеми източници в съответствие с 

Европейския зелен пакт. Той ще улесни по-рентабилното въвеждане на 

възобновяемите енергийни източници в целия ЕС, особено в райони, които имат 

по-голям достъп до природни ресурси или са по-подходящи за това от географска 

гледна точка. 

https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/financing/eu-renewable-energy-financing-mechanism_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/financing/eu-renewable-energy-financing-mechanism_en


Финансиране на адаптацията: „Хоризонт Европа“
„Хоризонт Европа“

„Хоризонт Европа“ е основната програма на ЕС за финансиране на научни 

изследвания и иновации с бюджет от 95,5 млрд. евро. Тя се занимава с 

изменението на климата, помага за постигане на целите на ООН за устойчиво 

развитие и повишава конкурентоспособността и растежа на ЕС. Програмата 

улеснява сътрудничеството и засилва въздействието на научните изследвания и 

иновациите при разработването, подпомагането и прилагането на политиките на 

ЕС, като същевременно търси начини за справяне с глобалните 

предизвикателства. Тя подкрепя създаването и по-доброто разпространение на 

отлични знания и технологии.

Програмата създава работни места, ангажира изцяло резерва от таланти в ЕС, 

стимулира икономическия растеж, насърчава промишлената конкурентоспособност 

и оптимизира инвестиционното въздействие в рамките на засилено Европейско 

научноизследователско пространство.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en


Финансиране на адаптацията: Фонд за иновации
Фонд за иновации

Фондът за иновации е мащабна програма за финансиране за демонстрация на 

иновативни нисковъглеродни технологии. Целта му е да помогне на предприятията 

да инвестират в чиста енергия и промишленост, за да се стимулира 

икономическият растеж, да се създадат работни места на местно равнище, 

съобразени с бъдещите изисквания, и да се засили европейското технологично 

лидерство в световен мащаб. Това се постига чрез покани за представяне на 

предложения за големи и малки проекти, насочени към иновативни 

нисковъглеродни технологии и процеси в енергоемки отрасли, улавяне и 

оползотворяване на въглерод, изграждане и експлоатация на съоръжения за 

улавяне и съхранение на въглерод, иновативно производство на енергия от 

възобновяеми източници и съхранение на енергия.

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en


Техническа помощ за адаптация

• Climate Adapt

• Инструмент за подпомагане на адаптирането на градската среда

• Услуга на „Коперник“ в областта на изменението на климата

• Информационна система за биологичното разнообразие в Европа

• Европейска информационна система за водите

• Национални платформи за адаптация, например в Австрия,

Финландия, Унгария, Полша, Хърватия, Франция, Ирландия, Испания,

Дания, Германия, Нидерландия и Швеция.

• Оценки на въздействието на изменението на климата, уязвимостта и

риска (CCIV) чрез библиотеката на ЕМИНОС

• Транснационални платформи за обмен като Платформата за

адаптиране към изменението на климата за Алпите или

Обсерваторията за изменение на климата в Пиренеите

• Градски мрежи, като Споразумението на кметовете, C40 Cities,

кампанията „Да направим градовете по-устойчиви“ или годишната

конференция на устойчивите градове

• Инициатива за съвместно планиране „Градска Европа“

• Механизъм за свързване на Европа

• Механизъм за техническа помощ към Европейския фонд за енергийна

ефективност

• Консултантски център InvestEU

• Платформа за справедлив преход



Техническа помощ за адаптация
Climate Adapt

Climate-ADAPT е Европейската платформа за адаптиране към изменението на 

климата и е партньорство между Европейската комисия и Европейската агенция за 

околна среда. Целта на Climate-ADAPT е да подкрепя Европа в адаптацията към 

изменението на климата, като помага на потребителите да ползват и споделят 

данни и информация относно: очакваното изменение на климата в Европа; 

настоящата и бъдещата уязвимост на регионите и секторите; национални и 

транснационални стратегии и действия за адаптация; конкретни проучвания и 

потенциални възможности за адаптация; както и инструменти, подпомагащи 

планирането на адаптацията.

https://climate-adapt.eea.europa.eu/


Техническа помощ за адаптация
Инструмент за подпомагане на адаптирането на градската среда

Целта на Инструмента за подпомагане на адаптирането на градската среда е да 

подпомага градовете, общините и други местни органи при разработването, 

изпълнението и мониторинга на плановете за адаптация към изменението на 

климата. Той е разработен като инструмент за практически насоки за градските 

райони, като се отчита тяхното значение за европейската икономика. Инструментът 

очертава всички стъпки, необходими за разработването и прилагането на стратегия 

за адаптация. Той е насочен към градовете, които започват процеса, както и за 

тези, които са по-напреднали в него.

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0


Техническа помощ за адаптация
Услуга на „Коперник“ в областта на изменението на климата

Услугата на „Коперник“ в областта на изменението на климата цели да подпомага 

политиките на Европейския съюз за адаптиране и смекчаване на последиците от 

изменението на климата, като предоставя последователна и достоверна 

информация за изменението на климата. Тя предлага безплатен и свободен достъп 

до данни и инструменти, свързани с климата, основани на наличната наука.

https://climate.copernicus.eu/


Техническа помощ за адаптация
Информационна система за биологичното разнообразие в Европа

Информационната система за биологичното разнообразие в Европа е единна 

входна точка за данни и информация за биологичното разнообразие в Европа. В 

нея се предоставя подробна информация за опазването на биологичното 

разнообразие, зелената инфраструктура, политика и данни в областта на 

биологичното разнообразие и други области, свързани с предизвикателствата и 

бъдещето на биологичното разнообразие.

https://biodiversity.europa.eu/


Техническа помощ за адаптация
Европейска информационна система за водите 

Европейската информационна система за водите (WISE) е партньорство между 

Европейската комисия и Европейската агенция за околна среда. Тя започна да 

функционира през 2007 г., осигурявайки уебпортал за достъп до информация, 

свързана с водите — от вътрешни до морски. За потребители от институциите на 

ЕС или от други национални, регионални и местни администрации по околната 

среда WISE предоставя данни за тематични оценки в контекста на политиките на 

ЕС в областта на водите. За специалистите и учените в областта на водите WISE 

улеснява достъпа до референтни документи и тематични данни, които могат да 

бъдат изтеглени за допълнителни анализи. За широката общественост, 

включително частни или публични субекти, WISE представя нагледно широк 

спектър от свързана с водите информация чрез интерактивни карти, диаграми и 

показатели.

https://water.europa.eu/


Техническа помощ за адаптация
Различни национални платформи за адаптация, които предоставят специфична за всяка държава 
информация

Австрия Финландия Унгария Полша

Хърватия Ирландия Испания

Нидерландия ШвецияГерманияДания

Франция

https://www.klimawandelanpassung.at/
https://ilmasto-opas.fi/en/
https://nater.mbfsz.gov.hu/
https://klimada2.ios.gov.pl/en/
http://prilagodba-klimi.hr/
https://www.climateireland.ie/
https://www.adaptecca.es/
https://klimaatadaptatienederland.nl/en/
https://www.klimatanpassning.se/
https://www.klivoportal.de/DE/Home/home_node.html
https://en.klimatilpasning.dk/
http://wiklimat.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Wiklimat:Accueil


Техническа помощ за адаптация
Оценки на въздействието на изменението на климата, уязвимостта и риска (CCIV) 

Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (ЕМИНОС) е 

партньорска мрежа на Европейската агенция за околна среда и нейните 38 членове 

и сътрудничещи държави. Заедно те събират и разработват данни, знания и съвети 

относно околната среда в Европа, предназначени за създателите на политики. Тя 

предлага и данни за въздействието на изменението на климата и уязвимостта за 

по-нататъшен анализ.



Техническа помощ за адаптация
Транснационални платформи за обмен

Платформата за адаптиране към изменението на климата за Алпите (CAPA) 

предоставя знания за адаптирането към изменението на климата в Алпите. Тя е 

насочена към лицата, вземащи политически решения, публичните администрации, 

общините, предприемачите, изследователите и експертите. Достъпна е на немски, 

английски, френски, италиански и словенски език. 

Обсерватория за изменението на климата в Пиренеите (OPCC) е трансгранична 

инициатива за териториално сътрудничество на Работната пиренейска общност. 

Нейната цел е да наблюдава и разбира явлението изменение на климата в 

Пиренеите, за да помогне на територията да се адаптира към неговите последици. 

https://www.capa-eusalp.eu/home
https://www.opcc-ctp.org/index.php


Техническа помощ за адаптация
Градски мрежи

Споразумението на кметовете е най-голямото движение в света за действия в областта на 

климата и енергетиката на местно равнище. То обединява хиляди местни правителства, 

които доброволно се ангажират да изпълняват целите на ЕС в областта на климата и 

енергетиката, като заедно се стремят към по-справедлива и неутрална по отношение на 

климата Европа за всички нейни граждани. Наред с другото то предоставя примери за най-

добри практики, информация относно финансиране и ресурси за адаптация.

C40 Cities е глобална мрежа от кметове, които предприемат спешни действия за справяне 

с извънредното положение по отношение на климата и за създаване на проспериращо 

бъдеще. Тази мрежа предоставя информация за повишаване на свързаните с климата 

амбиции, ангажиране на обществото и разширяване на действията в областта на климата. 

„Да направим градовете по-устойчиви“ е инициатива с участието на различни 

заинтересовани страни за подобряване на устойчивостта на местно равнище чрез 

застъпничество и създаване на взаимно подкрепящи се мрежи за обучение между 

градовете. Чрез изготвянето на триетапна пътна карта за градска устойчивост, която 

предоставя инструменти, достъп до знания и инструменти за мониторинг и докладване, 

тази инициатива ще подкрепи градовете по пътя им към намаляване на риска и 

изграждане на устойчивост. 

https://www.covenantofmayors.eu/
https://www.c40.org/
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/


Техническа помощ за адаптация
Инициатива за съвместно планиране „Градска Европа“

Инициативата за съвместно планиране „Градска Европа“ е център на знанието за 

градския преход. Нейната задача е да свързва публичните органи, гражданското 

общество, учените, новаторите, бизнеса и промишлеността, за да осигури 

плодотворна среда за научни изследвания и иновации, които да допринасят за 

процесите на трансформация на градовете. Центърът е създаден през 2010 г., за 

да се отговори на днешните глобални предизвикателства пред градовете с 

амбицията да се развие европейски център за научни изследвания и иновации. 

Местните и регионалните власти могат да се свържат с центъра и да си 

сътрудничат по дългосрочни стратегии и съвместни проекти. 

https://jpi-urbaneurope.eu/


Техническа помощ за адаптация
Механизъм за свързване на Европа 

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е ключов инструмент на ЕС за 

финансиране при осъществяването на Европейския зелен пакт и важен фактор за 

постигане на целите на Съюза за декарбонизация за 2030 г. и 2050 г. МСЕ 

подпомага развиването на високоефективни, устойчиви и ефективно 

взаимосвързани трансевропейски мрежи в областта на транспорта, енергетиката и 

цифровите услуги. Инвестициите по МСЕ запълват липсващите звена в 

енергийните, транспортните и цифровите опорни мрежи на ЕС. МСЕ осигурява 

ползи за хората във всички държави членки, тъй като улеснява пътуването и го 

прави по-устойчиво, повишава енергийната сигурност на Европа, като 

същевременно дава възможност за по-широко използване на възобновяеми 

енергийни източници, и улеснява трансграничното взаимодействие между 

публичните администрации, предприятията и гражданите.

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/about-connecting-europe-facility_en


Техническа помощ за адаптация
Техническа помощ за енергийна ефективност в Европа 

Механизмът за техническа помощ към Европейския фонд за енергийна 

ефективност подпомага публични бенефициенти при разработването на 

инвестиционни програми за устойчива енергия, подходящи за банково 

финансиране. Тези проекти са свързани със сектора на енергийната ефективност, 

възобновяемите енергийни източници с малък мащаб и/или и обществения градски 

транспорт. Целта на механизма е да се преодолее разминаването между плановете 

за устойчива енергия и реалните инвестиции чрез подпомагане на всички дейности, 

необходими за подготовката на инвестиции в проекти за устойчива енергия.

https://www.eeef.lu/eeef-ta-facility.html
https://www.eeef.lu/eeef-ta-facility.html


Техническа помощ за адаптация
Консултантски център InvestEU

Консултантският център InvestEU допълва фонда InvestEU, като подпомага 

идентифицирането, подготовката и разработването на инвестиционни проекти в 

целия Европейски съюз. Центърът, който се управлява от Европейската комисия и 

се финансира от бюджета на ЕС, свързва организаторите на проекти и 

посредниците с консултативните партньори, които работят пряко заедно, за да 

помогнат на проектите да достигнат етапа на финансиране. Центърът е централна 

входна точка за организаторите на проекти и посредниците, търсещи консултантска 

подкрепа и техническа помощ във връзка с централно управлявани инвестиционни 

фондове на ЕС.

https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-advisory-hub_en


Техническа помощ за адаптация
Платформа за справедлив преход 

Платформата за справедлив преход осигурява единна точка за достъп до подкрепа 

и знания относно прехода на Европа към устойчива и неутрална по отношение на 

климата икономика. Платформата е основният инструмент на ЕС за подпомагане 

на държавите членки и регионите да получат достъп до подкрепата, предоставяна 

чрез механизма за справедлив преход, като се гарантира честен и справедлив 

преход, при който нито един човек или регион да не бъде пренебрегнат.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform/
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