Международен опит и най-добри практики за адаптация към
изменението на климата
I.

Градско затопляне

1. Пример: Стратегия на Витория-Гастейс (Испания) за зелена градска
инфраструктура. 53421.pdf (vitoria-gasteiz.org)
 Трансформиране на Гастейс Авеню в зелен коридор 2012_06_IGB_VG_Towards an
urban green infrastructure.pdf (vitoria-gasteiz.org)
Проектът за преустройство на Гастейс Авеню с използване на техники за екодизайн и инсталиране
на зелена фасада на Конферентния център „Европа” представлява най-емблематичната намеса
(Climate-ADAPT,2018a). Проектът има за цел да превърне тази област в зелен и енергии но
ефективен градски коридор. Той е увеличил пространството за хората - построени са улици без
автомобилно движение, както и велосипедни и пешеходни алеи, а също и атрактивни места за срещи,
възстановен е речният коридор по протежение на булеварда и е увеличено количеството на
растителността, допринасяйки за екологичната свързаност в целия град.

Зелен коридор на Гастейс Авеню
 Зелената фасада на Конферентния център “Европа“ Website of the Vitoria-Gasteiz City
Council - The green façade - Palacio Europa
Фасадата с обща площ от около 1500 m2 е покрита с 33000 растения от 70 различни вида. Използвани
са 80% местни растителни видове, което я прави представителна за местната екологична среда. По
принцип са избрани вечнозелени, многогодишни видове с цел намаляване на разходите за
поддръжка и управление. Фасадата се напоява от системи за събиране на дъждовни води,
разположени на покрива на сградата.
• Зелена фасада
• Енергийна ефективност
• 1500 m2 фасада с растения - 70 различни видове (80% местни)
• Топлинна и звукова изолация

Зелената фасада на Конферентен център „Европа". Източник: vitoriagasteiz.org
 Стратегията предлага също голям брои интервенции и пилотни проекти в различните
квартали.
 Пример за това е засаждането на дървета в паркинга „Лакуа-Ариага". Между местата за
паркиране са осигурени хумусни почвени ленти, способни да поддържат растеж на дървета
между местата за паркиране, като са засадени 56 осигуряващи сянка лондонски чинари и 50
обикновени калини. Website of the Vitoria-Gasteiz City Council - The Green Infrastructure of
Vitoria-Gasteiz - Lakua - Trees in car park

Паркинга „Лакуа-Ариага"
 Друг пример е трансформирането на свободен парцел с площ 9000 m2 на улица Сиера де
Андиа, с плитък хумусен почвен слои и неугледен външен вид, в градина за градско
земеделие. 64738.pdf (vitoria-gasteiz.org)

Градина за градско земеделие
 Подход, основан на участие. Възприет е подход на участието, като се канят социални групи,
като например квартални сдружения, граждански групи, университети, учебни центрове и
др., които да участват в проектирането, създаването и управлението на различни
интервенции в областта на градската зелена инфраструктура. Счита се, че ангажирането на
обществеността води до висока вероятност зелената инфраструктура да отговори на

съществуващите интереси и чувствителност на гражданите. Website of the Vitoria-Gasteiz
City Council - Ataria - Citizen Science
 „Корените на бъдещето“ - 250 000 дървета и граждани: Стратегията включва и проект,
наречен "“Корените на бъдещето". Проектът е иницииран от общинския център за
изследване на околната среда като продължение на проекта „Зелен пояс". Като публичночастна инициатива, ангажираща предприятия и други институции да допринасят както с
финансиране, така и със засаждане на дървета. До края на проекта са били засадени 250 000
дървета и храсти създавайки зелен пояс.

Гражданите са били въвлечени в засаждането на дървета като част от проекта Зелен пояс,
Източник: blogs.vitoria-gasteiz.org

2. Пример: От оценка на уязвимостта до изпълнение на мерки за адаптация
в Търнава (Словакия)
В отсъствието на стратегии и планове за адаптация към изменението на климата на национално ниво,
град Търнава пристъпва към разработване на местен план за адаптация. В този процес от
решаващо значение е тясното сътрудничество между градските власти и Института за развитие на
Карпатите.
Източници: Клуб „Енергия“ и Фондация „Карпати“ energiaklub_adaptiation_best_practices_final.pdf
(ci2.co.cz) и Climate-ADAPT Social vulnerability to heatwaves – from assessment to implementation
of adaptation measures in Košice and Trnava, Slovakia — Climate-ADAPT (europa.eu)
 Разработване на План за адаптиране на град Търнава към горещите вълни
Strategia_adaptacie_Trnava schválená.pdf
Планът за адаптация има за цел да намали уязвимостта на града по отношение на горещите вълни и
ефекта на градския топлинен остров чрез набор от програми (всяка от които включва множество
специфични мерки за адаптация):
 засенчване и охлаждане на обществените пространства
 образование за добро поведение по време на горещи вълни разширяване и подобряване на
местата за освежаване
 взимане на добри решения (изграждане на капацитета за адаптация на публичната
администрация)
 стимулиране на гражданите за реализиране на мерки за адаптация
 подобряване на изложени на риск сгради (напр. чрез зелени покриви, по-добра изолация и
др.).
 По време на проекта са осъществени няколко пилотни мерки за адаптиране - от
планирането до изпълнението им. Един от тях е превръщането на изоставено отворено
пространство в съседство с жилищни блокове, детска градина и дом за възрастни хора в едно
привлекателно зелено пространство, предлагащо комфорт по време на горещите вълни,
както и в място за социализиране на местната общност. Асфалтът и уплътнената почва са
заменени с растения и дървета, които ще постигнат 60% покритие на короната, когато
достигнат зрялост, има фонтан, нови пейки и устойчива градска отводнителна система за

подобряване на инфилтрацията и задържането на водата. Social vulnerability to heatwaves –
from assessment to implementation of adaptation measures in Košice and Trnava, Slovakia —
Climate-ADAPT (europa.eu)

Пилотният проект за озеленяване на открито пространство в Търнава, преди и след ревитализация.
Източник: Институт за развитие на Карпатите

 На ниво град, втори пример е насочен към насърчаване на ангажираността на гражданите
с адаптацията към изменението на климата чрез определяне на общински бюджет за
финансово подпомагане на дейности, предложени от местните и регионалните организации.
Заявленията за отпускане на безвъзмездни средства за адаптация трябва да отговарят на
подробен набор от критерии, които да гарантират, че мерките са съгласувани с градския план
за адаптация.

II.

Засушаване и водоснабдяване

1. Пример: Вроцлав събира дъждовни води (Полша)
Мерки :субсидираща програма за инсталиране на системи за събиране и съхранение на дъждовни
води.
„Устойчиво управление на дъждовни води“ : https://iclei-europe.org/member-in-the-spotlight/wroclaw/
„Улови дъжда за адаптация на климата" eumayors-case study-wroclaw-en (3).pdf
Субсидираща програма „Улови дъжда" The municipal Wroclaw subsidy program "Catch the Rain"
(rainman-toolbox.eu)
 Като част от своя плана за адаптация до 2030 г. град Вроцлав предоставя безвъзмездни
средства на гражданите за инсталиране на системи за събиране на дъждовни води.
 В резултат от няколко периода на засушаване и на събития, свързани със силни валежи,
довели до наводнения в градовете, е бил изготвен стратегически документ План за адаптация
към изменението на климата на град Вроцлав https://www.wroclaw.pl/zielonywroclaw/miejski-plan-adaptacji-do-zmian-klimatu, както и Каталог на добрите практики
Katalog Dobrych Praktyk - drogi.pdf (www.wroclaw.pl) за да се намалят увеличаващите се
рискове от изменението на климата.
 Програма „Улови дъжда"
Целта на програмата е да се повиши осведомеността относно водопотреблението, да се намали
използването на питейна вода (например за измиване, напояване на растения /градини, промиване
на тоалетни и т.н.) и да се редуцира тежестта върху препълнената градска канализационна система
като се подпомогнат жителите да осъществяват по-ефективно управление на дъждовните води в
техните домакинства. Програмата е пилотен проект и предоставя безвъзмездни средства на
гражданите за устойчиво управление на дъждовната вода на собствен терен. Жителите могат да
получат до 80% финансиране за реализиране на решение за съхранение на дъждовни води.
Възможните (инсталации включват подземни и свободно стоящи резервоари за съхранение на
дъждовни води, (дъждовни градини и абсорбиращи водопоглъщащи кладенци. Резервоарите за
съхранение на дъждовна вода към водосточни улеи, са безспорно най-популярният вариант.

 Към програмата е създаден наръчник за инсталиране на независими системи за събиране на
дъждовни води https://www.wroclaw.pl/zielony-wroclaw/zlap-deszcz-2021

Системи за събиране и задържане на дъждовни води

Сградата на кметството на Вроцла, където се използват решения, свързани със задържането на
вода, снимка: UMW архив
Като средство за подобряване на управлението на дъждовната вода във Вроцлав, градът също така
приканва децата и жителите да се научат как да създават дъждовна градина и как да управляват
дъждовната вода.
- Проведените са семинари, които са повишили осведомеността относно стойността на дъждовната
вода/деца, жители/.
- проект „Обичам дъжда". Деца в училищата също са включени в задачата за подобряване на
управлението на дъждовните води. Ще изпитат и ще придобият опит и знания, свързани с ползите
от дъждовните градини.
Програмата „Улови дъжда" е едно от няколкото деи ствия за адаптация, изпълнявани от града, за
осъществяване на Градския план за адаптация към изменението на климата във Вроцлав.

Съд за улавяне на дъждовни води Източник: Wroclaw.pl

Инсталация за дъждовна вода от дървен 200-литрова бъчва

2. Пример: Създаване на култура за икономия на вода в Сарагоса
(Испания)
Мерки: Сътрудничество между публичния и частния сектор, адаптирана структура на водните
тарифи, кампании за повишаване на осведомеността относно намаляване на водопотреблението.
-Казус в ClimateADAPT https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/zaragozacombiningawareness-raising-and-financial-measures-to-enhancewater-efficiency
Кайага Сам, Л. Сеийнтктавит, Ан К. Смоут и В. Буено. 2019 г., „Партньорство за подпомагане на
културата за икономии на вода в Сарагоса, Испания”. https://hdl.handle.net/2134/6668
Управление на търсенето на вода в Сарагоса http://switchurbanwater.lboro.ac.uk/outputs/pdfs/W31_CZAR_RPT_Water_Demand_Management_in_Zaragoza.pdf

- Програмата „Сарагоса" е стартирана от НПО „Фондация Екология и Развитие“ (ФЕР/FED) с

подкрепата на общината. Програмата включва широка кампания за повишаване на осведомеността,
наречена „малки стъпки, големи решения" за намаляване на водопотреблението на домакинствата,
обществените сгради и търговските предприятия чрез проста технология за икономия на вода и
промяна в поведението.
Ключови елементи на кампанията за повишаване на осведомеността:
• Рекламни кампании чрез различни посредници, които да гарантират, че всички жители са
запознати с градската Програма за икономия на вода обучение на гражданите относно това как да
се извършат промени у дома чрез приемане на ефективни практики и технологии;
• Ангажиране с предприятията, продаващи домакински водни продукти. Регионалното
правителство предложи отстъпки от 20 - 25% за онези, които закупуват водноефективни продукти
• Образователни схеми в училищата за активно ангажиране на по- младото поколение с
ефективното управление на водите
• Разработени са насоки „50 добри практики" за предприятията, за да се установят успешни методи
за подобряване на водната ефективност.
• Справедливо таксуване, допустим достъп до основни водни услуги за всички, включително
наличие на субсидии за уязвимите домакинства (напр. пенсионери, безработни, големи семейства)
• Отстъпки при таксуването на водата като стимул за потребителя да я използва ефективно. От
2002 г. общинският съвет на Сарагоса предлага отстъпка от 10% на домакинствата, които намаляват
своето водопотребление с най-малко 10% на годишна база.
• Санкциониране на прекомерната употреба с по-високи цени.
-Общинско законодателство за водна ефективност
През 2011 г. община Сарагоса приема „Общинска наредба за екологична ефективност и качество на
всеобхватното управление на водите". Като цяло, тази наредба обобщава разпоредбите на града за
управление на водния цикъл, качеството на водата и водната ефективност, както и правото на
информираност на гражданите.

III.

Градско наводнение

1. Пример: Стратегическо планиране и практически мерки за управление
на отточни дъждовни води в Осло
Мерки: Стратегическо планиране за адаптирано към изменението на климата управление на
отточни дъждовни води, дъждовни градини, зелени покриви.
През февруари 2014 г. Градският съвет на Осло приема стратегия за управление на отточни
дъждовни води, която определя курса на адаптирано към климата и устойчиво бъдещо управление
на отточните дъждовни води. Тя цели:
 Посрещане на предизвикателствата, свързани с климата, минимизиране на щети и
неудобства;
 Водата трябва да предоставя добавена стойност в градското развитие;
 Осигуряване на чисти повърхностни води.
Пет години по-късно е изготвен план за действие за управление на отточни дъждовни води,
съдържащ мерки за периода 2019 - 2024 г. План за действие за постигане на следните
стратегическите цели:
• По-тясно сътрудничество между общинските агенции
• Включва други важни участници
• Добри решения на правилните места
Планът за действие е разработен около тристъпкова стратегия за обработване на различни
количества отточни дъждовни води:
- 1 стъпка: Слабият дъжд трябва да се инфилтрира в земята или да бъде уловен от растителността;
- 2 стъпка: силният дъжд трябва да бъде задържан и забавен (чрез открити, мултифункционални
синьо-зелени структури;
- 3 стъпки: трябва да се осигури безопасно оттичане към реципиент през природни улеи/канали за
отточни дъждовни води в периоди, в които е надвишена пропускателната способност на системата
за отточни дъждовни води.

Тристъпкова стратегия за управление на отточни дъждовни води

 Дъждовни градини
Дъждовните градини или биозадържащите структури са малки, изкуствени влажни зони, направени
за събиране и задържане на дъждовна вода и топящ се сняг/лед. Целта им да се намалят отточни
обеми и пикови потоци, пречистване на повърхностни води и предоставяне на синьо-зелени зони в
града.
В информационен бюлетин на град Осло във връзка с градските валежи се предлага следния процес
на създаване на дъждовни градини:
1.Картиране на водните пътища, за да се открие подходящо място. Осигуряване на достатъчно
отстояние от сградите (за предотвратяване на проникването на инфилтрирана вода в
близкоразположени приземия).
2.Определяне на размера на водосборния басеин, средният коефициент на оттока, дизайна на
свързаното с валежите събитие (количество и продължителност) в зависимост от целите, заложени
в тристъпковата стратегия.
3.Определяне на максималното водно ниво, като се прави допускане за коефициент на филтрция и
се изчислява площта на повърхността. Една дъждовна градина обработва ограничени количества
вода и затова излишните количества трябва да се управляват правилно.

Дъждовна градина, създадена върху преди това запечатана повърхност. Снимка: Таран Фергюс,
Община Осло
1. Преценяване дали капацитетът за инфилтриране на местната почва е достатъчен. Ако не,
трябва да се използва нов филтър и дренаж. Глинените почви трябва да бъдат напълно или
частично заменени и изцедени.
2. Използване на филтрираща маса с добра водопроницаемост , за да се обработват ефективно
отточните води през цялата година. Песъчлива почва с градински компост и малко добър
местен хумус е подходяща филтрираща среда за растежа на растенията. Вземете предвид
наклонени дренажи и дренажни тръби, които са в контакт с дъждовната повърхност .
3. Придайте на дъждовната градина форма, при която водата се подвежда над цялата
повърхност. Така водата ще стигне до цялата растителност и ще се оползотвори капацитета
за пречистване на водата на дъждовната градина.
4. Използвайте растителност, приспособена към местния климат, като избягвате чужди видове.
5. Поливайте, наторявайте, отстранявайте плевелите, докато не бъде установена желаната
растителност.
6. Поддържай градината, както е необходимо.

Дъждовна градина за пречистване на замърсени повърхностни води

Източник: Raised Bed Rain Gardens in Oslo - Marmax Recycled Plastic Products (marmaxproducts.co.uk)

Дъждовна градина в Швеция. Достъп до вода чрез вдлъбнатина в павета и приток

Новопостроена дъждовна градина в Упсала (Vårdsätravägen, Rosendal). Приток през дренажи
(без пясъкоуловители) и седиментационни басейни

Решение за дъждовна градина в тунел Сместад, Норвегия. Дъждовната градина е оборудвана с
подземно езерце за утаяване. Снимка Kronvall Kjersti Wike

Пример, при който могат да се наблюдават
следните проблеми: няма вдлъбнатина, която да
позволи на водата да навлезе в дъждовната
градина, на входа се събира растителен
материал, който пречи на свободното навлизане
на водата и растителният субстрат е почти равен
с ниво на пътя и по този начин отново се
предотвратява свободният вход на оттока.

 Зелени покриви
Зелените покриви могат да бъдат разделени на различни категории в зависимост от избора на
растителността и дебелината на почвата.
Екстензивни зелени покриви, които са изградени с почвен слой, не по-дебел от 10 cm, което
създава тегловно натоварване от 40 - 130 kg / m2 в състояние на насищане с вода. Често, обширните
зелени покриви са покрити със седумни растителни видове. Те са сочни (устойчиви на засушаване)
растения, които виреят върху бедна на хранителни вещества почва. Зелените покриви с видове
седуми изискват малка поддръжка, (достатъчно е извършване на инспекции 1 - 3 пъти в годината).

В Норвегия повечето зелени покриви са покрити със видове седуми. Снимка:
Община Осло.

Браскеруд (2016 г.) дава следния контролен списък, който трябва да се прегледа преди проектиране и
изграждане на зелени покриви:
1. Какви функции трябва да има покривът? Задържането на валежите нараства с дебелината на средата
на растеж (субстрата). Същото се отнася и за биологичното разнообразие, но и за необходимостта
от грижи.
2. Прегледайте и определете какъв покрив искате и с какво качество, както по отношение на визуално
възприятие, така и по отношение на растителност и покривна конструкция.
3. Какво сочи компасната стрелка на покрива? Експозицията по отношение на слънцето е важна за
условията, свързани с влажността и с подходящите растителни видове.
4. Какъв е наклонът на покрива на сградата? Колкото е по-плосък покривът, толкова по-лесно се
полагат грижи за него, но тои трябва да има дрениране и дренажен отвор, защото растенията се
давят, ако са оставени под водата. Предпочитат се ъгли по-малки от 30 градуса.
5. Може ли покривната конструкция да издържи тежестта на зеления покрив (включително
натоварване от снеговалеж)? Може ли лесно да се правят укрепвания на покрива?
6. Уверете се, че покривът е компактен, преди да го покриете със зелен покрив. Той трябва да се
подсили със защитна бариера срещу корени или да има конструкция, която издържа на корени.

Зелен покрив на норвежкия хотел -осигурява допълнителна изолация.
Източник: Norwegian hotel’s undulating green roof provides extra insulation - Green Diary - A comprehensive guide to
sustainable hacks, green tips, and eco suggestions

Зелен покрив на сграда библиотека, Йена, Тюрингия, Германия

