
 

БЪЛГАРИЯ – АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

Стратегия и план за действие: България
октомври 2018 г. 

 

В резултат от твърдия ангажимент на ЕС за предприемане на действия по отношение на 

изменението на климата, българското правителство започна разработването на своята 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие (НСАИК) като 

разчита на знанията и експертния опит на Световната банка (СБ). През 2016 г. България подписа 

договор със СБ за предоставяне на аналитични и консултантски услуги в подкрепа на НСАИК. Екипът 

от експерти на СБ направи оценка на рисковете, свързани с изменението на климата в девет 

икономически сектора: селско стопанство, биоразнообразие и екосистеми, енергетика, гори, човешко 

здраве, туризъм, транспорт, градска среда и води. Областите, които също бяха проучени включват 

управление на риска от бедствия и макроикономически последствия от изменението на климата. 

Графиката по-долу показва логиката на разработване на НСАИК. 

ЗАЩО НА БЪЛГАРИЯ Е НЕОБХОДИМА 
СТРАТЕГИЯ  

Заплахите за България, свързани с изменението на 

климата, са предстоящи, с очаквано средно 

повишение на температурите с до 4oC до 2100 г. 

Моделите на валежите също ще се променят. 

Последиците от изменението на климата са 

многобройни, включително намаляване на водните 

запаси, последици за здравето, смущения в цикъла на 

земеделското производство, стрес за 

биоразнообразието и горите, щети по 

инфраструктурата и частната собственост, промяна в 

туристическите модели и много други. 

Макроикономическите изчисления показват, че ако не 

се предприемат действия, изменението на климата ще 

окаже негативно влияние върху страната в парично 

отношение, като е възможно да ликвидира целия 

икономически растеж на страната до 2050 г. 

Макроикономическите въздействия могат да бъдат 

смекчени в значителна степен, ако се предприемат 

действия за адаптация. Секторните анализи на 

разходите и ползите показват, че инвестициите в 

мерки за адаптация се изплащат. Изчисленията като 

цяло показват висока разходна ефективност на 

инвестициите, която е различна за различните сектори 

и мерки за адаптация. Очаква се всяко инвестирано 

евро да бъде спечелено обратно - от няколко пъти 

повече до повече от 700 пъти инвестираната сума. 

ВРЕМЕВА РАМКА НА СТРАТЕГИЯТА 

Националната стратегия и планът за действие, 

въпреки че поставят рамката за постигане на 

съответствие на България със Стратегията на ЕС за 

адаптация към изменението на климата от 2013 г. и 

Парижкото споразумение от 2015 г., ще обхванат 

периода до 2030 г. 

КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕ СТРАТЕГИЯТА 

Националната стратегия има за цел да "развие най-

високото възможно ниво на устойчивост на 

страната срещу изменението на климата чрез 



 

 

предприемане на всички необходими и изпълними 

мерки, като по този начин обезпечи 

безпрепятственото функциониране на 

икономическите сектори, запази здравето и 

благосъстоянието на населението и богатите 

природни активи на страната". 

Дългосрочната цел на Стратегията е "активно да се 

стреми към дългосрочна икономическа, социална и 

екологична устойчивост, която да позволи на 

българските граждани, частния сектор и 

държавните институции да се подготвят и да се 

защитят по подходящ начин срещу уязвимостите, 

които произтичат от изменението на климата". С 

други думи, да осигури рамката, която е необходима 

на страната, за да поддържа и да продължава да 

развива своята икономика и социална структура. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ 
СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ 

Адаптацията към изменението на климата е въпрос, 

който касае всички сектори в обществото, и включва 

всички органи на местно, регионално и национално 

равнище, но също така и частния сектор, 

организациите на гражданското общество и 

гражданите. 

Всеки има участие в реализацията на стратегическите 

цели на НСАИКПД, а именно: 

 Интегриране на адаптацията към изменението 

на климата във всички сектори: укрепване на 

правната рамка и политиките; 

 Изграждане на институционален капацитет: 

чрез изграждане на експертни познания, база от 

знания, мониторинг и отчитане; 

 Повишаване на осведомеността: подобряване 

на образованието, приемане и участие на 

обществото в действията за адаптация; 

 Изграждане на устойчивост: чрез укрепване на 

инфраструктурата, защита на природния капитал, 

водоснабдителната и енергийната 

инфраструктура, опазване на екосистемните 

услуги и т.н. 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Към Стратегията има План за действие, който описва 

какви действия за адаптация следва да бъдат 

предприети, по икономически сектори, като се 

посочват потенциални последици за бюджета и 

източници на финансиране, предвидената 

продължителност и очакваните резултати, 

показателите за изпълнение и отговорните 

институции. Отделни фактологични справки за всеки 

сектор разглеждат планирането на действията по 

сектори.  

Логическата последователност на действията ще 

увеличи максимално ползите от адаптацията. В 

отделните сектори има определени мерки за 

адаптация, които следва да бъдат предприети първи. 

Това са най-вече краткосрочни мерки с по-

ниски/никакви бюджетни нужди и със силен акцент 

върху укрепване на политиките и правната рамка, 

повишаване на осведомеността, изграждане на 

капацитет и укрепване на базата от знания (за по-

добро вземане на решения). Като цяло, 

средносрочните и дългосрочните мерки се 

характеризират с необходимостта от по-големи 

инвестиции и от това, че се предхождат от 

краткосрочните мерки. 

МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ 

Планира се напредъкът по изпълнението на Плана за 

действие да бъде оценен през 2025 г. и 2031 г. 

Краткосрочните мерки с висок приоритет ще бъдат 

оценени през 2021 г. 

ФИНАНСИРАНЕ 

Ще са необходими както публични, така и частни 

средства, като публичните ще бъдат за политиките, за 

осигуряване на устойчиви на изменението на климата 

обществени блага (например инфраструктура) и 

подпомагане на уязвимите групи. За периода 2014–

2020 г. 20 процента от бюджета на Европейските 

структурни фондове ще се използва за действия, 

свързани с изменението на климата, включително 

адаптация. Процентът за периода 2021–2027 г. за 

момента се предвижда да бъде увеличен до 25 

процента. Също така се предвижда увеличаване на 

финансирането по програмата LIFE на ЕС за околната 

среда и действията, свързани с климата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТ ЗА МЕДИИТЕ  

Ивелина Тодорова Таушанова в София 

имейл: itaushanova@worldbank.org  

телефон: +359 2 969 7239 

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ДОКЛАДА Е 
ДОСТЪПЕН НА:  

https://www.moew.government.bg/bg/klimat/mejdunarodn

i-pregovori-i-adaptaciya/adaptaciya/ 
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БЪЛГАРИЯ – АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

сектор „Селско стопанство“
октомври 2018 г. 

 

В резултат от твърдия ангажимент на ЕС за предприемане на 

действия по отношение на предизвикателствата, свързани с 

изменението на климата, българското правителство започна 

разработването на своята Национална стратегия за адаптация към 

изменението на климата и план за действие (НСАИК) като разчита на 

знанията и експертния опит на Световната банка (СБ). През 2016 г. 

България подписа договор със СБ за предоставяне на аналитични и 

консултантски услуги в подкрепа на НСАИК. Екипът от експерти на СБ 

направи оценка на рисковете, свързани с изменението на климата в 

девет икономически сектора, включително в сектор „Селско стопанство“. Констатациите за сектор 

„Селско стопанство“ (виж Приложение 1 към НСАИК) включват преглед на климатичните рискове, 

които имат отношение към сектора, описание на политиките и набор от варианти за адаптация. 

Планът за действие към НСАИК съдържа пълен набор от мерки за адаптация в сектора. 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА  

Сектор „Селско стопанство“ е особено уязвим по 

отношение на изменението на климата и демонстрира 

разнообразни потенциални въздействия. В същото 

време съществуват известни възможности за 

извличане на ползи от промените.  

Въздействието на изменението на климата в 

земеделието е свързано с добивите и качеството на 

културите, селскостопанската производителност, 

промените в продължителността на вегетационния 

период, добивите от животновъдство, засушаване на 

почвата, ерозия, засоляване, загуба на земя и загуба 

на доходи. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

В Плана си за действие Националната стратегия 

посочва следните стратегически цели за сектор 

„Селско стопанство“: 

• Устойчиво управление на земеделските практики 

за адаптация към изменението на климата; 

• Насърчаване на капацитета за адаптация и 

осведомеността; 

• Насърчаване на научните изследвания и 

иновациите за адаптация към изменението на 

климата; 

• Укрепване на политиките и правната рамка. 

 
 
 
 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ  

По-подробно, действията в четирите стратегически 

области са следните: 

1. Устойчиво управление  

- Адаптиране на производителността (развитие 

на напоителните системи, подходящо време за 

извършване на селскостопанските дейности, отглеждане 

на термофилни култури, разработване на адаптирани към 

климата култури, подобряване на контрола върху 

вредителите/болестите) 

- Адаптиране на животновъдството (адаптиране 

на стопанствата и съоръженията, диверсификация на 

животновъдството, запазване на съществуващите 

пасища за паша) 

- Адаптиране на управлението на природните 

ресурси (увеличаване на трайните насаждения, защита на 

почвата, поддържане на структурата на почвата, 

увеличаване на запасите от органични вещества в 

почвата, използване на машини / технологии за 

култивация, подобряване на управлението на водите, 

поддържане/подобряване на местообитанията на 

аквакултурите) 

2. Насърчаване на капацитета за адаптация и 

осведомеността 

- Изграждане на капацитет за адаптация 

(обучение по отношение на изменението на климата, 

действия за разпространение на знанията, придобиване на 

нови знания [аквакултури], разработка / усъвършенстване 

на системите за мониторинг и оценка) 

- Подобряване на осведомеността (познания за 

адаптация към изменението на климата за местните 

земеделски производители, създаване на официална 

платформа за аквакултури, разработване на системи за 

наблюдение на екосистемите)  



 

 

3. Насърчаване на научните изследвания и 

иновациите 

- Насърчаване на научните изследвания, 

технологичното развитие и иновациите (проучване на 

нови сортове култури, иновации в управлението на 

ресурсите на ниво стопанство, провеждане на научни 

изследвания, подобряване на технологиите за култивация 

на риба и аквакултури, информация за климата и системи 

за ранно предупреждение, изследвания за по-добро 

разбиране на взаимодействието изменение на климата-

рибарство / аквакултури, наблюдение и мониторинг на 

аквакултурите) 

4. Укрепване на политиките и правната рамка 

- Укрепване на правната рамка (подобряване на 

правната рамка, актуализиране и изменение на 

законодателството, засягащо рибарството във 

вътрешни водни басейни и аквакултурите, разработване 

на Национална стратегия за развитие на селското 

стопанство) 

- Укрепване на управлението на риска и 

разработване на други политики (разработване на 

програми за застраховане и управление на риска) 

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ 

Планът за действие идентифицира следните 

приоритетни действия, които следва да бъдат 

предприети в краткосрочен и средносрочен план: 

 Развитие на напоителните системи и увеличаване 

на напояваната площ с 50% (45 000 ха) 

(краткосрочен план); 

 Разработване на адаптирани към климата 

култури, с цел намаляване на променливите 

разходи с 5% (средносрочен план); 

 Адаптиране на стопанствата и съоръженията, с 

цел подобряване на благосъстоянието на 

животните и за генериране на 30% икономии от 

променливи разходи (средносрочен план); 

 Осигуряване на защитно покритие на почвената 

повърхност, подпомагане за увеличение на 

доходите от земеделските стопанства с 10% 

(средносрочен план); 

 Подобряване на поддръжката на структурата на 

почвата, увеличаване на добива с 15% 

(средносрочен план); 

 Поддръжка и подобряване на съществуващите 

местообитания на аквакултурите, което ще доведе 

до 5% увеличение на добива от аквакултури 

(средносрочен план); 

 Създаване на национална база данни (онлайн 

платформа) за разпространение на информация 

за изменението на климата (краткосрочен план); 

 Създаване на официална платформа за 

аквакултури (краткосрочен план); 

 Развитие на научните изследвания за нови 

сортове култури, което да увеличи добивите от 

култури с 1,5% (средносрочен план); 

 Разработване на системи за информация за 

климата и ранно предупреждение, което да 

увеличи добивите с 10% (средносрочен план); 

 Актуализиране на законодателството в областта 

на рибарството във вътрешни водни басейни и в 

областта на аквакултурите, което ще създаде по-

добра устойчивост на сектора към изменението на 

климата (краткосрочен план); 

 Изготвяне на Национална стратегия за развитие 

на селското стопанство, която да подкрепя 

конкурентоспособността, местното производство, 

устойчивото използване на ресурсите, 

устойчивостта към изменението на климата и 

генерирането на увеличение от 0,5% на брутната 

добавена стойност в земеделския сектор 

(краткосрочен план); 

 Разработване на програми за застраховане и 

управление на риска, увеличаване на броя на 

земеделските производители, застраховани 

срещу загуби с 20% (средносрочен план). 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

Заинтересованите страни от публичния сектор 

включват министерствата и техните органи, свързани 

със съответния сектор. Земеделските производители 

и рибарите, и техните браншови асоциации са друга 

група от важни участници, тъй като техният 

ангажимент е от съществено значение за успешното 

изпълнение на плана за действие. Академичните 

среди и научноизследователските институти също 

играят важна роля, заедно с гражданското общество и 

местните и регионалните власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

КОНТАКТ ЗА МЕДИИТЕ  

Ивелина Тодорова Таушанова в София 

имейл: itaushanova@worldbank.org   
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ДОСТЪПЕН НА:  
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БЪЛГАРИЯ – АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

сектор „Биоразнообразие и екосистеми“
октомври 2018 г. 

 

В резултат от твърдия ангажимент на ЕС за предприемане на 

действия по отношение на предизвикателствата, свързани с 

изменението на климата, българското правителство започна 

разработването на своята Национална стратегия за адаптация към 

изменението на климата и план за действие (НСАИК) като разчита на 

знанията и експертния опит на Световната банка (СБ). През 2016 г. 

България подписа договор със СБ за предоставяне на аналитични и 

консултантски услуги в подкрепа на НСАИК. Екипът от експерти на СБ 

направи оценка на рисковете, свързани с изменението на климата в 

девет икономически сектора, включително в сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“. 

Констатациите от оценката на сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“ (виж Приложение 2 

към НСАИК) включват преглед на климатичните рискове, които имат отношение към сектора, 

описание на политиките и набор от варианти за адаптация. Планът за действие към НСАИК съдържа 

пълен набор от мерки за адаптация в сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА  

Биологичното разнообразие и екосистемите са 

особено уязвими по отношение на изменението на 

климата и демонстрират разнообразни потенциални 

въздействия, като например загуба на генетично 

разнообразие, нарушаване на жизнените цикли и 

фенологичните фази на видовете, влошаване на 

местообитанията и въздействие върху 

предоставянето на екосистемните услуги. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

В Плана си за действие Националната стратегия 

посочва следните стратегически цели, свързани със 

сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“: 

• Подобряване на управлението на екосистемите; 

• Подобряване на управлението на знанията, 

обучението и комуникацията по отношение на 

адаптацията към изменението на климата между 

заинтересованите страни; 

• Създаване на пространство за биологичното 

разнообразие и екосистемите; 

• Повишаване на устойчивостта към изменението 

на климата чрез намаляване на натиска, който не 

е свързан с изменението на климата; 

• Устойчиво използване на регулиращите и 

културни екосистемни услуги за адаптация. 

 
 
 
 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ  

По-подробно, действията в петте стратегически 

области са следните: 

1. Подобряване на управлението на 

екосистемите  

- Привеждане в съответствие на 

законодателството за стратегическо планиране и 

прилагане (разработване на нова стратегия за 

биологичното разнообразие и план за действие и на нова 

Стратегия за зелената инфраструктура, преглед на 

правните изисквания, операционализиране на мониторинга 

на екосистемите и ОВОС/CEO) 

- Адаптиране на секторното законодателство 

към законодателството в областта на изменение на 

климата (преразглеждане на Закона за ограничаване на 

изменението на климата и секторните стратегии / 

законодателство, адаптиране на регионалните / 

местните стратегии за адаптация към изменените 

законодателство / стратегии) 

- Свързване на статистическите данни за 

емисиите към нови екологични отчети (създаване на 

въглеродно екологично счетоводство, свързване на 

отчитането на въглеродните емисии и екологичното 

счетоводство) 

2. Подобряване на управлението на знанията и 

комуникацията 

- Отваряне и вторично използване на данните 

(създаване на оперативна съвместимост на 

екосистемните данни между властите / участниците, 

отваряне на данните за обществено ползване) 

  



 

 

- Подобряване на комуникацията и 

разбирането на екосистемните процеси (разработване 

на инструменти за информирано приоритизиране на 

научните изследвания и практическите действия, 

създаване на интердисциплинарни екипи и центрове за 

върхови постижения, насърчаване на конкурси за 

мултидисциплинарни научни изследвания) 

- Възстановяване, усъвършенстване и 

използване на местните знания за биоразнообразието 

(събиране на народни обичаи и традиционни познания, 

внасяне на чуждестранни знания) 

- Максимално използване на гражданската 

наука (насърчаване на екосистемното мислене сред 

доброволците, споделяне на данни от доброволците) 

- Обучение за екосистемно мислене 

(провеждане на обучение на всички образователни нива, 

създаване на специализирани курсове за публичния сектор, 

развитие на умения за екосистемна комуникация и 

повишаване на осведомеността) 

3. Създаване на пространство за биологичното 

разнообразие и екосистемите 

- Възстановяване на пространството, заето от 

сивата инфраструктура, създаване на убежища и 

намаляване на фрагментацията (регионални / местни 

„червени линии“ за предотвратяване загубата на 

екосистеми, програми за опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие) 

4. Увеличаване на устойчивостта чрез 

намаляване на различни видове натиск 

- Намаляване на замърсяването, смущенията и 

свръхексплоатацията (оценка на носещия капацитет / 

поносимостта на жизненоважните екосистеми и 

производствения капацитет на техните услуги, прилагане 

на самонаблюдение и използване на ОВОС за проследяване 

експлоатацията на екосистемите, смущенията и нивата 

на екосистемните услуги) 

5. Устойчиво използване на регулиращите и 

културни екосистемни услуги 

- Устойчиво използване на екосистемните 

услуги (използване на генетични ресурси за устойчивост, 

културни екосистемни услуги за отдих и образование, 

възстановяване на екосистемите, местно развитие и 

равен достъп до екосистемните услуги) 

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ 

Планът за действие идентифицира следните 

приоритетни действия, които следва да бъдат 

предприети в краткосрочен и средносрочен план: 

 Разработване на нови стратегии за биологично 

разнообразие и зелени инфраструктури 

(краткосрочен план); 

 Преглед на законодателството, свързано със 

споменатите стратегии (краткосрочен план); 

 Създаване на оперативна съвместимост на 

екосистемните данни между различните 

власти/участниците (краткосрочен план); 

 Отваряне на данните за обществено ползване 

(краткосрочен до средносрочен план); 

 Насърчаване на конкурси за мултидисциплинарни 

научни изследвания (краткосрочен план); 

 Събиране на народни обичаи и традиционни 

познания (краткосрочен план); 

 Възможност за споделяне на данни от 

доброволците (краткосрочен план); 

 Програми за обучение на всички образователни 

нива (краткосрочен план); 

 Регионални / местни „червени линии“ за 

предотвратяване загубата на екосистемни услуги 

(краткосрочен до средносрочен план); 

 Регионални / местни програми за опазване и 

възстановяване на биологичното разнообразие 

(краткосрочен до средносрочен план); 

 Оценка на носещия капацитет / поносимостта на 

жизненоважните екосистеми (краткосрочен до 

средносрочен план); 

 Прилагане на самонаблюдение и използване на 

ОВОС за проследяване експлоатацията на 

екосистемите (краткосрочен до средносрочен 

план). 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

Съответните министерства и техните органи, свързани 

с биологичното разнообразие и екосистемите имат 

важна роля. Академичните среди и научноизследова-

телските институти също ще бъдат ключови. 

Гражданското общество, местните власти и 

гражданите също са от значение. Частният сектор, с 

националните и местните си бизнес асоциации и 

компании, също има роля и е необходимо да стане по-

активен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТ ЗА МЕДИИТЕ  

Ивелина Тодорова Таушанова в София 
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телефон: +359 2 969 7239 
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БЪЛГАРИЯ – АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

сектор „Енергетика“
октомври 2018 г. 

 

В резултат от твърдия ангажимент на ЕС за предприемане на 

действия по отношение на предизвикателствата, свързани с 

изменението на климата, българското правителство започна 

разработването на своята Национална стратегия за адаптация към 

изменението на климата и план за действие (НСАИК) като разчита на 

знанията и експертния опит на Световната банка. През 2016 г. 

България подписа договор със Световната банка за предоставяне на 

аналитични и консултантски услуги в подкрепа на НСАИК. Екипът от 

експерти на Световната банка направи оценка на рисковете, свързани 

с изменението на климата в девет икономически сектора, включително в сектор “Гори”. 

Констатациите за сектор “Гори” (виж Приложение 4 към НСАИК) включват преглед на климатичните 

рискове, които имат отношение към сектора, описание на политиките и набор от варианти за 

адаптация. Планът за действие към НСАИК съдържа пълен набор от мерки за адаптация в секторa.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА  

Анализът на уязвимостта на енергийния сектор спрямо 

изменението на климата прави разграничение между 

доставка на първична енергия (производство на 

въглища) и производство на електроенергия 

(ядрени и топлинни електроцентрали, възобновяема 

енергия, баланс между предлагане и търсене, пренос 

и разпределение, производство и разпределение на 

топлинна енергия). 

Изменението на климата може да повлияе на 

енергийния сектор по много начини – то може да 

причини щети на инфраструктурата и оборудването, 

да доведе до понижаване на качеството на въглищата, 

да увеличи риска от топлинен стрес за работниците, 

които работят на открито, да намали ефективността на 

електроцентралите, да намали наличността на вода за 

охлаждане, да създаде несигурност по отношение на 

производството на електроенергия, да понижи 

ефективността на производството на слънчева и 

вятърна енергия, да предизвика промени в 

потреблението на енергия и да намали нуждата от 

отопление. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

В Плана за действие към НСАИК се споменават 

следните стратегически цели за енергийния сектор: 

• Изграждане на институционален капацитет, 

познания и използване на данни за адаптация; 

• Интегриране на съображенията за изменението на 

климата в политиките, плановете и финансовите 

механизми на сектора; 

• Интегриране на устойчивостта към климата в 

проектирането и строителството; 

• Повишаване на устойчивостта на енергийните 

доставки. 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ  

По-подробно, действията в четирите стратегически 

области са следните: 

1. Изграждане на институционален капацитет, 

познания и използване на данни  

- Изграждане на институционален капацитет и 

мрежи за знания (преглед на нивото на осведоменост 

относно изменението на климата в енергийния сектор; 

провеждане на обучение в сектора)  

- Интерпретиране на мониторингови, прогнозни 

и метеорологични данни с цел използването им в 

сектора (среща с НИМХ-БАН за определяне на нуждите от 

климатични услуги; гарантиране, че НИМХ-БАН разполага 

с необходимите ресурси за предоставяне на данните) 

2. Интегриране на изменението на климата в 

политиките, плановете и финансовите 

механизми на енергийния сектор 

- Интегриране на съображенията за 

изменението на климата в политиките и плановете в 

енергийния сектор (включване на устойчивостта към 

изменението на климата в стратегиите, плановете, 

стандартите, политиките, нормите за проектиране, 

инвестициите, прогнозите за потреблението на енергия, 

управлението на инфраструктурата)  

- Разработване на финансови механизми за 

изграждане на устойчивост (разглеждане на 

съществуващите механизми за финансова защита в други 

страни и потенциалното им прилагане в България)  



 

 

3. Внедряване на устойчивостта към климата в 

проектирането и строителството 

- Внедряване на устойчивостта към 

изменението на климата в проектирането и 

строителството на електроцентрали и мини (внедряване 

на устойчиво към изменението на климата управление на 

водните ресурси/ експлоатацията на големите 

водноелектрически централи, разглеждане на разходите и 

ползите от включването на устойчивостта към климата 

в проектирането на нови електроцентрали)  

- Внедряване на устойчиво към изменението на 

климата проектиране и строителство на 

инфраструктура за пренос и разпределение 

(разработване на карти на зоните в климатичен риск, 

продължаващ мониторинг на причините за прекъсванията 

в системата за пренос и разпределение, класифициране на 

метеорологичните причини, анализ на разходите и 

ползите от разширяване на подземната разпределителна 

система) 

4. Укрепване устойчивостта на енергийните 

доставки 

- Диверсификация на доставките с цел 

повишаване на цялостната устойчивост на 

енергийната система (продължаване развитието на 

регионалните връзки и търговия с електроенергия, 

подобряване на системите за централно отопление, 

разнообразяване на доставките, финансово подпомагане 

на газификацията на домакинствата)  

- Подобряване на енергийната ефективност на 

сградния фонд и промишлените системи (стимулиране 

на доставчиците на енергия да станат компании за 

енергийни услуги, подпомагане на разработването на 

методики за оценка на енергийните спестявания, 

стимулиране на мерки за икономия на енергия, 

хармонизиране на регулацията на цените с политиката за 

подобряване на енергийната ефективност, повишаване на 

осведомеността на търговците на енергия по отношение 

на Закона за енергийната ефективност, изследване на 

връзките между водната ефективност и енергийната 

ефективност) 

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ 

Планът за действие идентифицира следните 

приоритетни действия, които следва да бъдат 

предприети в краткосрочен план: 

 Провеждане на обучение за енергийния сектор 

относно устойчивостта към изменението на 

климата; 

 Заедно с НИМХ-БАН - определяне на нуждите от 

климатични услуги и централизирано 

споразумение за тяхното предоставяне; 

 Съставяне на инвентаризация на стратегиите, 

политиките, плановете, стандартите, избора на 

площадки, нормите за проектиране на енергийна 

инфраструктура, с идентифициране на 

необходимостта от включване на съображенията 

за устойчивост към изменението на климата; 

 Гарантиране, че елементите от НСАИК, които се 

отнасят до енергията, са включени в плана 

„Климат – Енергетика“; 

 Гарантиране, че устойчивостта към изменението 

на климата е интегрирана в новата Енергийна 

стратегия; 

 Гарантиране, че устойчивостта към изменението 

на климата е включена в решенията, свързани с 

управлението на водните ресурси и на големите 

водноелектрически централи; 

 Разработване на карти на зоните в климатичен 

риск във връзка с инфраструктурата за пренос и 

разпределение;  

 Продължаване на мониторинга на причините за 

прекъсванията в системата за пренос и 

разпределение и класифициране на причините, 

свързани с климата / метеорологичните условия. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

Заинтересованите страни от обществения сектор 

включват съответното министерство и неговите 

органи, както и държавния регулатор. 

Водоснабдителните и енергоразпределителните 

дружества, както държавни, така и частни, също са в 

началото на списъка със заинтересовани страни. 

Специално внимание следва да се обърне на 

потребителите, техните асоциации, както и на 

научноизследователските институти, свързани с 

енергийния сектор. И на последно място, но не по 

значение - гражданското общество и местните органи 

също имат своята роля. 
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БЪЛГАРИЯ – АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

сектор „Гори“
октомври 2018 г. 

 

В резултат от твърдия ангажимент на ЕС за предприемане на 

действия по отношение на предизвикателствата, свързани с 

изменението на климата, българското правителство започна 

разработването на своята Национална стратегия за адаптация към 

изменението на климата и план за действие (НСАИК) като разчита на 

знанията и експертния опит на Световната банка (СБ). През 2016 г. 

България подписа договор със СБ за предоставяне на аналитични и 

консултантски услуги в подкрепа на НСАИК. Екипът от експерти на 

СБ направи оценка на рисковете, свързани с изменението на климата 

в девет икономически сектора, включително в сектор „Енергетика“. Анализът за сектор 

“Енергетика” (виж Приложение 3 към НСАИК) включва преглед на климатичните рискове за сектора, 

описание на политиките и набор от варианти за адаптация. Планът за действие към НСАИК съдържа 

пълен набор от мерки за адаптация в сектора.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА  

България е богата на гори, но изменението на климата 

е потенциален двигател на значителни промени. 

Основна уязвимост представляват специфични за 

различните видове физиологични реакции. Някои 

видове дори биха могли да нямат адаптивност, за да 

се справят с новите климатични условия. Други 

уязвимости включват несигурност по отношение на 

взаимодействието между видовете, фактът, че големи 

площи с иглолистни насаждения са на твърде ниска 

надморска височина. Изменението на климата може 

да доведе и до повишена вероятност за възникване на 

големи пожари и други смущения, както и да създаде 

по-благоприятни условия за инвазивни видове. 

Предизвикателство представляват и дървата за огрев 

като преобладаващ продукт от дървен материал. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

В Плана за действие към НСАИК се споменават 

следните стратегически цели за сектор „Гори“: 

• Подобряване на базата от знания и повишаване 

на осведомеността по отношение на адаптацията 

към изменението на климата; 

• Подобряване и защита на горските ресурси; 

• Подобряване на потенциала за устойчиво 

използване на горските ресурси. 

 
 
 
 
 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ  

По-подробно, действията в трите стратегически 

области са следните: 

1. Подобряване на базата от знания и 

повишаване на осведомеността 

- Изграждане на капацитет за научни 

изследвания, образование и разпространение на 

резултатите (създаване на орган за координация на 

научноизследователската и развойна дейност за 

смекчаване на изменението на климата и адаптиране към 

него, разработване на научноизследователска програма за 

подпомагане адаптацията на горите, създаване на 

Национална служба за консултации в горския сектор, 

изграждане на капацитет в обществени и частни 

структури и в академичните среди в горския сектор); 

- Разработване на научни изследвания в 

подкрепа на адаптацията (моделиране на 

потенциалното поведение на дървесните видове, 

продължаване на изследванията на генофонда и 

генотипната изменчивост и пригодността към различни 

климатични условия на силно уязвими видове дървета, 

разработване на модели на риска, например от ветровали, 

пожари, увреждане от насекоми и болести; изследвания, 

анализи и оценка на микро- и макроравнище на данните от 

мониторинга на горските екосистеми; оценка на ефекта 

от промяната на дървесните ресурси; изследване на 

употребите на дървесина с цел насърчаване на 

използването ѝ за продукти с по-висока добавена 

стойност) 

2. Подобряване и защита на горските ресурси 

- Устойчиво управление на процесите на 

възобновяване и увеличаване на площта и дървесния 

запас на горските територии (подобряване на 

капацитета и системата за събиране и съхранение на 

семена, реализация на обогатителни засаждания, 



 

 

възстановяване на силно увредени горски територии и 

подобряване на защитните функции на гората по 

отношение на водите и почвите, поддържане на 

съществуващите и създаване на нови полезащитни горски 

пояси в земеделски земи, създаване на горски коридори, 

свързващи изолирани гори в равнините, създаване на 

плантации с кратка ротация за производство на биомаса, 

оценка на нормативната уредба и на механизмите за 

парични помощи за използване на земеделски земи за горско 

стопанско производство)  

- Поддържане на биоразнообразието, 

генетичното разнообразие и устойчивостта на горите 

(увеличаване на видовото, генетичното и структурното 

разнообразие и ограничаване на пространственото 

събиране на насаждения с опростена структура, запазване 

на места с голямо биоразнообразие [„стари гори“]; 

идентифициране на редки видове със сериозен риск от 

изчезване и защита на текущото им състояние, планиране 

на тяхното възобновяване и потенциална миграция; 

ограничаване на потенциала за навлизане на инвазивни 

видове; участие в Европейската информационна система 

за горските генетични ресурси)  

- Подобряване управлението на горските 

ресурси (изграждане на национална система за ранно 

откриване и превенция на горски пожари, изграждане на 

национална система за дългосрочен мониторинг на 

природните нарушения, изпълнение на национална 

инвентаризация на горите, интегриране на съществуващи 

и нови информационни системи в Националната 

информационна система за горските ресурси)  

3. Подобряване на потенциала за устойчиво 

използване на горските ресурси 

- Подобряване на потенциала за дълготрайно 

използване на продукти от дървесина с по-висока 

стойност (преглед и разширяване на строителните 

стандарти с цел подобряване на позицията на 

дървесината като строителен материал, създаване на 

организация за маркетинг на дървесни продукти, създаване 

на технически наръчник за конструктивни елементи от 

дървесина с цел улесняване на употребата ѝ, 

популяризиране на нови технически спецификации от 

дървен материал като пилотни проекти в общините, напр. 

за изграждане на дървени мостове и малки сгради)  

- Подобряване на потенциала за устойчиво и 

екологосъобразно използване на дървесната биомаса 

за производство на енергия (създаване на програма за 

насърчаване инсталирането на съвременни системи за 

производство на енергия и топлина, разработване на 

стратегия за горската биомаса) 

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ 

Планът за действие идентифицира следните 

приоритетни действия, които следва да бъдат 

предприети в краткосрочен план: 

 Създаване на орган за координация на 

научноизследователската и развойна дейност за 

смекчаване на въздействието на изменението на 

климата и за адаптиране към него; 

 Иницииране и изпълнение на 

научноизследователска програма за подпомагане 

на адаптирането на горите към изменението на 

климата; 

 Моделиране на потенциалното поведение на 

дървесните видове при бъдещи климатични 

условия; 

 Разработване на пространствено-обвързани 

модели за риска от природни нарушения, напр. 

ветровали, пожари, увреждане от насекоми и 

болести; 

 Насърчаване на лесовъдски системи, които 

увеличават видовото, генетичното и структурното 

разнообразие и ограничават пространственото 

събиране на насаждения с опростена структура;  

 Изграждане на национална система за ранно 

откриване, реакция и превенция на горски пожари 

и други природни бедствия; 

 Изграждане на национална система за 

дългосрочен мониторинг на природните 

нарушения; 

 Изпълнение на национална инвентаризация на 

горите. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

Заинтересованите страни от обществения сектор 

включват министерствата и техните органи, които имат 

отговорности по отношение на горския сектор. 

Заинтересованите страни от частния сектор са 

горските предприятия и дървообработващата 

промишленост. Собствениците на земя също са важни 

участници, а научноизследователските институти, 

свързани със сектора, неправителствените 

организации и местните власти също играят важна 

роля. 
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БЪЛГАРИЯ – АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

сектор „Човешко здраве“
октомври 2018 г. 

 

В резултат от твърдия ангажимент на ЕС за предприемане на 

действия по отношение на предизвикателствата, свързани с 

изменението на климата, българското правителство започна 

разработването на своята Национална стратегия за адаптация към 

изменението на климата и план за действие (НСАИК) като разчита на 

знанията и експертния опит на Световната банка (СБ). През 2016 г. 

България подписа договор със СБ за предоставяне на аналитични и 

консултантски услуги в подкрепа на НСАИК. Екипът от експерти на СБ 

направи оценка на рисковете, свързани с изменението на климата в 

девет икономически сектора, включително в сектор „Човешко здраве“. Констатациите от оценката 

на сектор „Човешко здраве“ (виж Приложение 5 към НСАИК) включват преглед на климатичните 

рискове, които имат отношение към сектора, описание на политиките и набор от варианти за 

адаптация. Планът за действие към НСАИК съдържа пълен набор от мерки за адаптация на сектора.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА  

Изменението на климата влияе върху човешкото 

здраве чрез температурите и влажността (сърдечно-

съдови заболявания, удари, трансмисивна 

заболеваемост, инфекции, респираторни 

заболявания, алергии), екстремните метеорологични 

явления и пожарите (смъртност, болести, свързани с 

водите и храните, пост-травматично стресово 

разстройство) и промяната във валежите 

(бактериални инфекции и диария). 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Планът за действие към НСАИК посочва следните 

стратегически цели за сектор „Човешко здраве“: 

• Подобряване управлението за адаптация към 

изменението на климата; 

• Създаване на база от знания и осведоменост по 

отношение на изменението на климата; 

• Адаптиране на външната среда с цел намаляване 

на въздействието на изменението на климата 

върху здравето. 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ  

По-подробно, действията в трите стратегически 

области са следните: 

1. Подобряване на управлението за адаптация 

- Укрепване на политическата, правната и 

институционалната рамка (разработване на национална 

стратегия и план за действие за изменението на климата 

и човешкото здраве; преразглеждане на съществуващите 

планове / програми за контрол на заболяванията; преглед и 

актуализиране на законодателството, стандартите, 

нормите, плановете и политиките) 

- Изграждане на административен, 

инфраструктурен, комуникационен, финансов и 

технически капацитет (създаване на работна група за 

комуникация и координация по въпросите на изменението 

на климата и човешкото здраве; преглед и приоритизиране 

на нуждите от инфраструктура и технологично 

оборудване, свързани с изменението на климата; 

партньорство и сътрудничество: разработване на 

наръчник за ролите и отговорностите на 

заинтересованите страни; осигуряване на здравно 

представителство в процесите, свързани с изменението 

на климата на всички нива; разработване, актуализиране и 

разпространение на каталог на добрите здравни практики; 

създаване на национален фонд за изменението на климата 

и човешкото здраве) 

- Изграждане на професионален капацитет 

(провеждане на тематични семинари и обучение за 

професионалисти; серия от тематични информационни 

материали за здравни специалисти; включване на 

изменението на климата и въздействието върху 

човешкото здраве в професионалните образователни 

програми на всички нива; разработване, прилагане и 

актуализиране на стандартите за медицинско лечение, 

свързано с изменението на климата) 

2. Изграждане на база от знания и осведоменост 

- Развиване на общественото образование и 

осведоменост относно адаптацията (въвеждане на 

изменението на климата и човешкото здраве в учебните 

планове; провеждане на мултимедийна кампания; 

разработване, публикуване и разпространение на кодекс за 

лично поведение на гражданите при опасни явления, 

свързани с изменението на климата) 

  



 

 

- Разработване на мониторинг, събиране на 

данни и ранно предупреждение (изграждане на 

национална система за мониторинг на изменението на 

климата и човешкото здраве; спазване на процес на 

прецизен оперативен мониторинг – разработване / 

актуализиране на националната база данни за 

изменението на климата и човешкото здраве; 

разработване и въвеждане на национална система за ранно 

предупреждение за ефекта от изменението на климата 

върху човешкото здраве) 

- Разработване на база от знания и научни 

изследвания (подобряване на научните познания относно 

изменението на климата и човешкото здраве - оценка на 

уязвимостта на здравето, карти на уязвимостта) 

3. Адаптиране на външната среда с цел 

намаляване на въздействието на изменението 

на климата върху здравето 

- Адаптиране на изградената и естествена 

среда за намаляване на въздействието на 

изменението на климата върху здравето (разработване 

на концепция и насоки за приспособяване на обществената 

среда към изменението на климата; разработване / 

прилагане на система от стимули за използване на 

устойчиви на атмосферните влияния конструкции, 

материали, инструменти; изграждане / поддръжка на 

обществени места със защитна архитектура и 

ландшафтен дизайн срещу екстремни метеорологични 

явления; разработване / актуализиране на наръчника за 

местата в природата, уязвими към изменението на 

климата) 

- Изграждане на социално-икономически 

капацитет (разработване на програма за профилактичен 

контрол на здравния статус и осигуряване на съответно 

лечение; разработване / актуализиране на регистъра на 

социалните групи, уязвими към изменението на климата и 

разработване на програма за работа с тези групи; 

подготовка на убежища / съоръжения за защита от 

екстремни метеорологични явления на хора от уязвими 

групи) 

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ 

Планът за действие идентифицира следните 

приоритетни действия, които следва да бъдат 

предприети в краткосрочен план: 

 Разработване на национална стратегия и план за 

действие за изменението на климата и човешкото 

здраве; 

 Преглед и актуализиране на законодателството, 

разпоредбите, стандартите, нормите, плановете, 

политиките и други документи, които имат 

отношение към изменението на климата и 

човешкото здраве; 

 Създаване на междудисциплинарна работна 

група за вертикална и хоризонтална комуникация 

и координация по въпросите на изменението на 

климата и човешкото здраве; 

 Преглед на нуждите на инфраструктурата и 

технологичното оборудване, свързани с 

изменението на климата в здравния сектор и 

разработване на препоръки за приоритетни 

подобрения; 

 Създаване на национален фонд за изменението 

на климата и човешкото здраве, който да оказва 

съдействие при (а) лечението на заболявания, 

причинени от изменението на климата, (б) 

укрепване на научните изследвания и (в) 

подобряване на инфраструктурата в здравния 

сектор, свързана с изменението на климата; 

 Разработване на тематични информационни 

материали за изменението на климата за здравни 

специалисти и заинтересовани страни; 

 Разработване, прилагане и актуализиране на 

стандарти за медицинско лечение, свързано с 

последствията от изменението на климата; 

 Провеждане на мултимедийна кампания за 

изменението на климата и човешкото здраве; 

 Разработване на национална система за ранно 

предупреждение за ефекта от изменението на 

климата върху здравето; 

 Подобряване на научните познания за 

изменението на климата и човешкото здраве. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

Заинтересованите страни от обществения сектор 

включват министерствата и техните органи, както и 

Националната здравноосигурителна каса. 

Професионалните медицински сдружения и научно-

изследователските институти, свързани със сектора, 

също са много важни. Водещата неправителствена 

организация на Червения кръст също се превръща във 

важен участник, както и местните власти. 
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БЪЛГАРИЯ – АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

сектор „Туризъм“
октомври 2018 г. 

 

В резултат от твърдия ангажимент на ЕС за предприемане на 

действия по отношение на предизвикателствата, свързани с 

изменението на климата, българското правителство започна 

разработването на своята Национална стратегия за адаптация към 

изменението на климата и план за действие (НСАИК) като разчита на 

знанията и експертния опит на Световната банка (СБ). През 2016 г. 

България подписа договор със СБ за предоставяне на аналитични и 

консултантски услуги в подкрепа на НСАИК. Екипът от експерти на 

СБ направи оценка на рисковете, свързани с изменението на климата 

в девет икономически сектора, включително в сектор „Туризъм“. Констатациите за сектор „Туризъм“ 

(виж Приложение 6 към НСАИК) включват преглед на климатичните рискове, които имат отношение 

към сектора, описание на политиките и набор от варианти за адаптация. Планът за действие към 

НСАИК съдържа пълен набор от мерки за адаптация в сектора.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА  

Поради своя териториално концентриран, зависим от 

времето и изключително сезонен характер, туризмът в 

България е уязвим по отношение на изменението на 

климата. Уязвимостта се състои от краткосрочни и 

дългосрочни заплахи, въпреки че по-високите 

температури по-рано и по-късно през годината могат 

да направят междинните сезони по-привлекателни. 

Основните рискове, свързани с изменението на 

климата, включват по-малък брой туристи, по-кратък 

зимен сезон, по-кратък среден престой, здравословни 

проблеми за туристите, по-лоши условия за отдих на 

открито, увреждане на туристическата 

инфраструктура и суперструктура, затруднен достъп 

до туристическите дестинации и недостиг на вода. 

Възможностите, които биха могли да възникнат от 

изменението на климата включват по-дълъг летен 

сезон и междинни сезони, развитие на нови 

туристически продукти, привличане на нови пазари и 

по-малка нужда от отопление през зимния сезон и 

междинните сезони. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

В плана за действие към НСАИК се посочват следните 

четири стратегически цели за сектор „Туризъм“: 

• Включване на адаптацията към изменението на 

климата в разработването на политиките и 

правната рамка; 

• Подобряване на осведомеността и базата от 

знания за адаптиране към изменението на 

климата; 

• Изграждане на капацитет за адаптация в 

туристическия сектор; 

• Разработване на конкретни действия за 

адаптация. 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ  

По-подробно, действията в четирите стратегически 

области са следните: 

1. Включване на адаптацията към изменението 

на климата в разработването на политиките и 

правната рамка 

- Разработване на секторна политика по 

отношение на изменението на климата (разработване 

на национална стратегия за адаптация и план за действие 

за туризма)  

- Създаване на всеобхватна правна рамка, 

управление на риска и стимули (подобряване на 

правната рамка по отношение на адаптацията към 

изменението на климата в сектора, разработване на 

програми за застраховане и управление на риска, създаване 

на междусекторни политики, създаване на механизми за 

икономически стимули за прилагане на възможностите за 

адаптация) 

2. Подобряване на осведомеността и базата от 

знания за адаптация към изменението на 

климата 

- Повишаване на осведомеността относно 

изменението на климата и въздействието му върху 

сектора (разработване на национална база данни [онлайн 

портал] с информация за адаптацията към изменението на 

климата; ангажиране с по-широко разпространение на 

знания по отношение на адаптацията сред 

предприемачите; въвеждане на обучение в областта на 

изменението на климата в учебните програми на 



 

 

училищата и университетите; разработване на видео 

материали; организиране на семинари за повишаване на 

осведомеността; разработване на туристически 

показатели, чувствителни към изменението на климата; 

разработване на показатели за изменението на климата, 

релевантни за туристическия сектор) 

- Укрепване на базата от знания в отрасъла 

(разработване, финансиране и осъществяване на проекти 

и програми за изследване на изменението на климата; 

събиране на данни в областта на туризма, свързани с 

изменението на климата; изготвяне и разпространение на 

публикации; разработване на система за мониторинг и 

оценка; разпространение на разработените мерки за 

адаптация сред заинтересованите страни) 

3. Изграждане на капацитет за адаптация 

- Регионална и подсекторна оценка на 

адаптивния капацитет (разработване на инструменти за 

оценка на адаптивния капацитет; провеждане на оценки на 

капацитета за адаптация) 

- Изграждане на капацитет (действия за обучение 

и разпространяване на знания; въвеждане на финансови 

стимули за изграждане на капацитет на 

заинтересованите страни; въвеждане на специални 

програми / курсове в колежите и университетите; 

подобряване на координацията, информираността и 

комуникацията между отговорните правителствени и 

обществени институции) 

4. Разработване на конкретни действия за 

адаптация 

- Адаптиране на съществуващите туристически 

сектори (разработване и прилагане на мерки за адаптация 

за летния и зимния туризъм) 

- Разработване на иновации в областта на 

туризма и управлението (разработване на нови видове 

туризъм [продукти, дестинации]; идентифициране на нови 

туристически сектори [сегментиране]; разработване и 

внедряване на нови маркетингови стратегии и подходи; 

разработване на нововъведения в управлението на 

ресурсите на подсекторно ниво [предприятие]) 

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ 

Планът за действие идентифицира следните 

приоритетни действия, които следва да бъдат 

предприети в краткосрочен план: 

 Ангажиране с по-широко разпространение на 

знания по отношение на адаптацията към 

изменението на климата, за да се достигне до 

местните предприемачи в областта на туризма; 

 Разработване на туристически показатели, 

чувствителни към изменението на климата; 

 Разработване на показатели за изменението на 

климата, релевантни за туристическия сектор; 

 Разработване на инструменти за оценка на 

адаптивния капацитет; 

 Разработване на обучение по изменение на 

климата. 

 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

Заинтересованите страни включват съответните 

министерства и техните органи, отговорни за 

политиките и регламентите в областта на туризма. 

Частният сектор с неговите асоциации и предприемачи 

също е ключов участник. И не на последно място, 

организациите за управление на туристическите 

райони, научноизследователските институти и 

гражданското общество имат също своя дял. 
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БЪЛГАРИЯ – АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

сектор „Транспорт“
октомври 2018 г. 

 

В резултат от твърдия ангажимент на ЕС за предприемане на 

действия по отношение на предизвикателствата, свързани с 

изменението на климата, българското правителство започна 

разработването на своята Национална стратегия за адаптация към 

изменението на климата и план за действие (НСАИК) като разчита на 

знанията и експертния опит на Световната банка (СБ). През 2016 г. 

България подписа договор със СБ за предоставяне на аналитични и 

консултантски услуги в подкрепа на НСАИК. Екипът от експерти на 

СБ направи оценка на рисковете, свързани с изменението на климата 

в девет икономически сектора, включително в сектор „Транспорт“. Констатациите за сектор 

„Транспорт“ (виж Приложение 7 към НСАИК) включват преглед на климатичните рискове, които имат 

отношение към сектора, описание на политиките и набор от варианти за адаптация. Планът за 

действие към НСАИК съдържа пълен набор от мерки за адаптация в сектора.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА  

Основните видове транспорт, които ще бъдат 

повлияни от гледна точка на предоставянето на услуги, 

са пътния и железопътния транспорт, следвани от 

водния и въздушния транспорт. Очаква се най-

значителното въздействие върху инфраструктурата да 

бъде причинено от наводненията и свлачищата поради 

по-високата честота на силни валежи. Други явления, 

които се очаква да засегнат сектора са виелиците, 

снеговалежите и екстремните горещини. 

Очаква се метеорологичните събития, свързани с 

изменението на климата да окажат отрицателно 

въздействие върху всички участници в транспортния 

сектор, включително тези, които се занимават с 

управление на инфраструктура (влошаване на 

състоянието, щети, временно затваряне на участъци / 

възли от пътната инфраструктура), транспортните 

оператори (по-високи оперативни разходи и 

прекъсвания на дейностите), потребителите на 

пътната мрежа (забавяния, удължено време на 

пътуване, дискомфорт при пътуване) и крайните 

потребители и обществото като цяло (по-високи 

разходи за транспортна инфраструктура и транспортни 

дейности - например смущения в бизнеса, договорите, 

веригата на доставки). 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

В плана за действие към НСАИК се посочват следните 

две стратегически цели за сектор „Транспорт“: 

• Изграждане на институционален капацитет и база 

от знания в транспортния сектор; 

• Включване на съображенията за адаптация към 

изменението на климата в ключовите процеси на 

планиране и вземане на решения. 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ  

По-подробно, действията в двете стратегически 

области са следните: 

1. Изграждане на институционален капацитет и 

база от знания 

- Изграждане на институционален капацитет 

(възлагане на отговорности за адаптиране към 

изменението на климата в правилниците и вътрешните 

правила на заинтересованите страни; оценка на нуждите 

от обучение и провеждане на обучения; повишаване на 

осведомеността на обществото)  

- Изграждане на база от знания (въвеждане / 

подобряване на практиките за събиране на данни, свързани 

с адаптацията към изменението на климата и постепенно 

изграждане на бази данни за специализирани проучвания; 

извършване на специализирани изследвания за оценка на 

рисковете и уязвимостите от изменението на климата) 

2. Включване на съображенията за адаптация 

към изменението на климата в ключовите 

процеси на планиране и вземане на решения 

- Преглед и усъвършенстване на процедурите 

за подготовка на проекти (разработване и прилагане на 

насоки за включване на въпроси, свързани с адаптацията 

към изменението на климата в цикъла на управление на 

проектите) 

- Преглед и усъвършенстване на 

експлоатацията и поддръжката (разработване и 

прилагане на програми за укрепване на устойчивостта на 

пътните и железопътните мрежи към екстремни 

метеорологични явления) 



 

 

- Преразглеждане и актуализиране на нормите 

за проектиране (актуализиране на указанията за 

проектиране на водостоци и мостове по пътищата и 

железопътните линии; редовно актуализиране на нормите 

за проектиране на пътища и железопътни линии) 

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ 

Планът за действие идентифицира следните 

приоритетни действия: 

 Възлагане на отговорности за адаптация към 

изменението на климата в правилниците и 

вътрешните правила на съответните 

заинтересовани страни по видове транспорт на 

база преглед и анализ на пропуските; 

 Оценка на нуждите от обучение и прилагане на 

програми за обучение; 

 Въвеждане и/или подобряване на практиките за 

събиране на данни, свързани с адаптацията към 

изменението на климата и постепенно изграждане 

на бази данни за специализирани проучвания; 

 Разработване на насоки за разглеждане на 

проблемите, свързани с адаптацията към 

изменението на климата в цикъла на управление 

на проекти; 

 Актуализиране на указанията за проектиране на 

водостоци и мостове по пътищата и 

железопътните линии. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

Заинтересованите страни от публичния сектор 

включват министерствата и техните органи, свързани 

със сектора. Частният сектор също играе важна роля, 

тъй като той предоставя услугите и извършва 

поддръжката на инфраструктурата. От ключово 

значение са потребителите и обществото като цяло, а 

неправителствените асоциации в транспортния сектор 

следва да работят активно с представителите на 

гражданското общество за защита на потребителите, 

за изграждане на партньорства и за повишаване на 

осведомеността. И не на последно място, местните и 

регионалните власти също ще играят важна роля. 
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БЪЛГАРИЯ – АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

сектор „Градска среда“
октомври 2018 г. 

 

В резултат от твърдия ангажимент на ЕС за предприемане на 

действия по отношение на предизвикателствата, свързани с 

изменението на климата, българското правителство започна 

разработването на своята Национална стратегия за адаптация към 

изменението на климата и план за действие (НСАИК) като разчита на 

знанията и експертния опит на Световната банка (СБ). През 2016 г. 

България подписа договор със СБ за предоставяне на аналитични и 

консултантски услуги в подкрепа на НСАИК. Екипът от експерти на 

СБ направи оценка на рисковете, свързани с изменението на климата 

в девет икономически сектора, включително в сектор „Градска среда“. Констатациите за сектор 

„Градска среда“ (виж Приложение 8 към НСАИК) включват преглед на климатичните рискове, които 

имат отношение към сектора, описание на политиките и набор от варианти за адаптация. Планът 

за действие към НСАИК съдържа пълен набор от мерки за адаптация в сектора.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА  

В градските райони очакваните въздействия от 

климатичните събития включват щети за сградите и 

градската инфраструктура, последици за здравето, 

застрашени основни услуги, вкл. доставка на храна и 

електричество, намалена достъпност на средата и 

воден стрес, както и увеличен финансов натиск върху 

общините за поддръжка на инфраструктурата и 

съоръженията и персонала за спешна помощ. 

Големите градове ще бъдат по-уязвими по отношение 

на екстремните метеорологични явления, тъй като 

техните централни градски части обикновено са с по-

голяма плътност, интензивен трафик, с по-малко 

зелени и отворени пространства и със стара 

инфраструктура с ограничен капацитет. Уязвимите 

групи, вкл. хората, които живеят под прага на 

бедността, в лоши жилища, бездомните, възрастните и 

болните хора, ще бъдат засегнати в по-голяма степен. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

В плана за действие към НСАИК се посочват следните 

четири стратегически цели за сектор „Градска среда“: 

• Укрепване на политическата и правната рамка за 

включване на адаптацията към изменението на 

климата (АИК); 

• Изграждане на капацитет за АИК; 

• Разработване на финансови и социални политики 

и на политики за управление на риска за АИК; 

• Подобряване управлението на знанията, научните 

изследвания, образованието и комуникацията 

между заинтересованите страни. 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ  

По-подробно, действията в четирите стратегически 

области са следните: 

1. Укрепване на политиките и на правната рамка 

за включване на АИК 

- Включване на АИК в регионалното и градското 

развитие (организиране на дискусионен форум за 

политиката и стратегията за АИК; включване на АИК в 

политиките за регионално и градско развитие чрез 

преразглеждане на Закона за устройство на територията 

и на новата Национална жилищна стратегия) 

- Преразглеждане и допълване на 

законодателството за транспониране на въпросите за 

АИК (включване на АИК в законодателството, свързано с 

регионалното и пространствено планиране; 

преразглеждане на инструменти като Националната 

концепция за пространствено развитие, схемите и 

плановете за териториално развитие и ПУП)  

- Технологии / строителство - прилагане на нови 

Еврокодове и технически норми в планирането, 

проектирането, строителните технологии и материали 

(подобряване на надзора на строителството и 

поддръжката, мониторинга и контрола, както и на 

системите за Общо управление на качеството чрез 

сертифициране за устойчиво строителство; стимулиране 

на творческия градски дизайн; насърчаване на зелени, 

интелигентни и иновативно планиране, проектиране и 

сертифициране на градове, сгради и технологии) 

2. Изграждане на капацитет за адаптация 

- Развитие на устойчиви институции, способни 

да осигуряват политика за АИК на всички равнища 

(организиране на хоризонтална координация между 

съответните органи; вертикална и хоризонтална 

координация между министерствата, свързани с АИК на 

градската среда и управлението на риска от бедствия; 



 

 

подобряване на сътрудничеството между националните, 

регионалните и местните власти; развиване на 

капацитет чрез преквалификация и допълнителна 

експертна заетост; предоставяне на насоки и 

методическа подкрепа на общините за разработване на 

местни стратегии за АИК)  

- Развитие на институционалния, експертния и 

административния капацитет (изграждане на капацитет 

за управление на риска от бедствия и за реагиране при 

извънредни ситуации, осигуряване на модерно оборудване и 

финансова подкрепа; предоставяне на подходяща и 

актуализирана информация; осведоменост, ангажираност, 

познания и създаване на култура на АИК в обществото) 

3. Разработване на финансови и социални 

политики и на политики за управление на риска 

- Промяна на финансовите, социалните и 

застрахователните политики (преразглеждане на 

финансовите инструменти и проектиране на нови; 

изследване на потенциала на фондовете на ЕС за АИК; 

планиране на държавния бюджет и финансова подкрепа за 

общините; преразглеждане на съществуващия фонд за 

управление на риска от бедствия с цел по-добра социална 

защита; разширяване на мерките за финансово 

приобщаване чрез адаптивни предпазни мрежи, резервни 

фондове за бедните и за най-необлагодетелстваните) 

4. Подобряване на управлението на знанията, 

научните изследвания, образованието и 

комуникацията между заинтересованите 

страни 

- Информация – гарантиране на 

институционално регулиран обмен на информация и 

данни съгласно задълженията по директивата на ЕС 

INSPIRE (създаване на общи стандарти за типа, 

структурата, обхвата и формата на метаданните и 

данните, хармонизирани с ЕС на ниво град; обмен на 

информация със страни от ЕС и международни 

институции; осигуряване на свободен достъп до данните) 

- Научни изследвания - осигуряване на обща 

дългосрочна визия и цели в изследванията за АИК на 

градската среда чрез изменение на Националната 

стратегия за развитие на научните изследвания 

(определяне на приоритетните научни теми; подкрепа на 

иновациите в строителството, технологиите и услугите 

чрез проучвания, финансирани от строителния бизнес) 

- Образование - „обучение на обучаващи“ 

(организиране на образование и обучение на всички нива - от 

политиците до обществеността; създаване на съвместни 

мултидисциплинарни курсове за проектанти, 

[ландшафтни] архитекти, инженери, еколози, икономисти и 

др.; организиране на тематични докторски дисертации; 

разработване на платформа за отворено обучение за АИК)  

- Партньорство - работа в партньорство и 

споделяне на знания (насърчаване на партньорствата, 

изграждане на мрежи и сътрудничество между различните 

възрастови, полови, етнически, професионални и социални 

групи; организиране на социална мрежа за подкрепа на 

уязвимите групи; осъществяване на публично-частни 

партньорства в подкрепа на управлението на риска от 

бедствия и Единната национална система за защита на 

гражданите; работа с медиите за популяризиране на 

системата за АИК) 

 

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ 

Планът за действие идентифицира следните 

приоритетни действия, които следва да бъдат 

предприети в краткосрочен и средносрочен план: 

 Организиране на дискусионен форум за постигане 

на съгласие за обща визия и общо разбиране по 

отношение на политиките и стратегията за АИК за 

градската среда (краткосрочен план); 

 Включване на АИК в политиките за регионално и 

градско развитие (краткосрочен план); 

 Включване на АИК в новата Национална жилищна 

стратегия (средносрочен план); 

 Изграждане на способности за управление на 

риска от бедствия и реагиране при извънредни 

ситуации и осигуряване на достатъчно и модерно 

оборудване и финансова подкрепа (краткосрочен 

план); 

 Създаване на общи стандарти за типа, 

структурата, обхвата и формата на метаданните и 

данните, хармонизирани с ЕС на ниво град 

(краткосрочен план); 

 Определяне на приоритетните научни теми, 

свързани с града, откритите и зелените 

пространства, сградите, инфраструктурата, 

строителните материали и човешкото здраве и 

оценка на устойчивостта им (краткосрочен план); 

 Организиране на подходящо образование и 

обучение на всички нива - от политиците до 

обществеността, въз основа на оценка на 

образователните потребности (краткосрочен 

план); 

 Насърчаване на партньорствата, изграждането на 

мрежи и сътрудничеството между различните 

възрастови, полови, етнически, професионални и 

социални групи, включително тези в 

неравностойно положение (краткосрочен план). 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

Заинтересованите страни от обществения сектор 

включват министерствата и техните органи, свързани 

със сектора. Секторните професионални съюзи и 

асоциации, строителните и застрахователните 

компании и частните консултанти са други участници, 

които имат важна роля за успешното изпълнение на 

Плана за действие. Академичните среди и научно-

изследователските институти също играят основна 

роля, заедно с гражданското общество и местните и 

регионалните власти и техните органи. 
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БЪЛГАРИЯ – АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

сектор „Води“
октомври 2018 г. 

 

В резултат от твърдия ангажимент на ЕС за предприемане на 

действия по отношение на предизвикателствата, свързани с 

изменението на климата, българското правителство започна 

разработването на своята Национална стратегия за адаптация към 

изменението на климата и план за действие (НСАИК) като разчита на 

знанията и експертния опит на Световната банка (СБ). През 2016 г. 

България подписа договор със СБ за предоставяне на аналитични и 

консултантски услуги в подкрепа на НСАИК. Екипът от експерти на 

СБ направи оценка на рисковете, свързани с изменението на климата 

в девет икономически сектора, включително в сектор „Води“. Констатациите за сектор „Води“ (виж 

Приложение 9 към НСАИК) включват преглед на климатичните рискове, които имат отношение към 

сектора, описание на политиките и набор от варианти за адаптация. Планът за действие към НСАИК 

съдържа пълен набор от мерки за адаптация в сектора.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА  

Очаква се изменението на климата да окаже 

значително въздействие върху хидрологията на реките 

в България, като прогнозите са за спад с около 10 

процента за следващите 30 години. Възможно е да 

настъпят значителни промени в сезонното 

разпределение на оттока на реките, с увеличение през 

зимата и пролетта и спад през лятото и есента. 

Рисковете и уязвимостта, свързани с водите, включват 

опасност от наводнения и суша. Рисковете от 

наводнения засягат цялата страна, докато рисковете 

от засушаване застрашават районите с прогнозиран 

недостиг на вода. Районите, които използват 

подпочвени води, са с по-нисък риск. Вероятни са по-

високи рискове в районите, които използват 

повърхностни води и имат значителни туристически 

дейности. Черноморският район изглежда най-уязвим 

по отношение на риска от недостиг на вода. 

Основните уязвимости по отношение на изменението 

на климата са системите за производство на 

водноелектрическите централи, водните услуги 

(водоснабдяване, канализация и мелиорация), 

състоянието и готовността на водната 

инфраструктура, както и готовността на операторите и 

населението, поради липса на предишен опит с 

наводнения и засушаване. Рисковете за 

инфраструктурата и услугите произтичат от щети, 

неправилна експлоатация и нискокачествени или 

недостатъчни услуги. Биологичното разнообразие е 

изложено на риск в резултат от наводненията и 

засушаванията. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

В плана за действие към НСАИК се посочват следните 

три стратегически цели за сектор „Води“: 

• Подобряване на адаптивното управление; 

• Укрепване на базата от знания и осведомеността 

за адаптация към изменението на климата; 

• Подобряване на управлението за адаптация на 

водната инфраструктура. 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ  

По-подробно, действията в трите стратегически 

области са следните: 

1. Подобряване на управлението за адаптация 

- Адаптиране на правната рамка с оглед 

превръщането ѝ в инструмент за справяне с 

въздействието от изменението на климата (изясняване 

на ролите и отговорностите за адаптация към 

изменението на климата; синхронизиране на периодите на 

планиране между генералните ВиК планове и плановете за 

управление на речните басейни и на риска от наводнения 

[ПУРБ и ПУРН]; въвеждане на икономически стимули за 

промяна на поведението) 

2. Укрепване на базата от знания и 

осведомеността 

- Максимално използване на 

научноизследователски и образователни институции 

(осигуряване на средства за изследвания в областта на 

адаптацията към изменението на климата и прилагане на 

иновации в областта; осигуряване на 

научноизследователска подкрепа за Басейновите дирекции 

чрез рамкови споразумения) 

 



 

 

- Подобряване на осведомеността, 

образованието и обучението (подготовка и 

разпространение на брошури и видео материали, свързани 

с адаптацията към изменението на климата; включване на 

адаптацията към изменението на климата в учебните 

програми за начално и средно образование; подготовка и 

провеждане на обучения за държавната администрация и 

ВиК операторите) 

- Подобряване на мониторинга и гъвкавостта 

(разширяване и надграждане на мрежите за мониторинг на 

валежите, водните ресурси и използването на водите, 

свързани с изменението на климата; създаване на 

динамична, обществено достъпна ГИС база данни) 

3. Подобряване на управлението за адаптация на 

водната инфраструктура 

- Адаптиране на проектирането и 

строителството (преглед и актуализиране на нормите за 

проектиране и строителство) 

- Адаптиране на експлоатацията (разработване 

на методика и оценка на адаптивния капацитет на значими 

обекти от водната инфраструктура, включване на мерки 

за адаптация към изменението на климата в 

експлоатационните планове на инфраструктурата) 

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ 

Планът за действие идентифицира следните 

приоритетни действия, които следва да бъдат 

предприети в краткосрочен и средносрочен план: 

 Изясняване на ролите и отговорностите по 

отношение на адаптацията към изменението на 

климата (краткосрочен план); 

 Подготовка и разпространение на брошури и 

видео за адаптация към изменението на климата 

(краткосрочен план); 

 Разширяване и надграждане на мрежите за 

мониторинг на валежите, водните ресурси и 

използването на водите, свързани с адаптацията 

към изменението на климата (средносрочен план); 

 Създаване на динамична, обществено достъпна 

ГИС база данни (средносрочен план); 

 Преглед и актуализиране на нормите за 

проектиране и строителство (краткосрочен план). 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

Заинтересованите страни от обществения сектор 

включват министерства и техните органи, свързани със 

сектора, както и басейновите дирекции. Държавният 

регулатор също е важна заинтересована страна. 

Академичните среди и научно-изследователските 

институти играят основна роля, заедно с гражданското 

общество и местните и регионалните власти и техните 

органи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТ ЗА МЕДИИТЕ  

Ивелина Тодорова Таушанова в София 

имейл: itaushanova@worldbank.org   

телефон: +359 2 969 7239 

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ДОКЛАДА Е 
ДОСТЪПЕН НА:  

https://www.moew.government.bg/bg/klimat/mejdunarodni

-pregovori-i-adaptaciya/adaptaciya

mailto:itaushanova@worldbank.org


 

 

 


