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ВЪВЕДЕНИЕ 
Ролята на общините в изпълнението на климатичните политики за постигане на все 

по-амбициозните климатични цели е ключова в много аспекти, както по отношение на 
дейности за смекчаване на изменението на климата, така и в процеса на адаптация 
към негативните последици на вече случващите се промени. От една страна именно 
в населените места има концентрация на дейности (производство и потребление на 
енергия, транспорт, управление на отпадъци/отпадъчни води и др.), които значително 
допринасят за генерирането на парникови газове (около 70 % от глобалните емисии 
на парникови газове), от друга страна – те са и основното място на живот на хората, на 
тези територии е разположена част от инфраструктурата (вкл. критична) и редица соци-
ални и културни ценности, което ги определя като едни от най-уязвимите територии 
по отношение на негативните последици от изменение на климата. Разбира се, както 
на глобално ниво, така и на национално ниво отговорността, приносът, потенциалът и 
възможностите на по-големите често е различен от тези на по-малките. В тази връзка 
следва да се отбележи, че очакванията, но и предизвикателствата пред градските и 
селските общини са различни. В големите градове са налични специфични нужди, 
напр. по отношение на ефекта на топлинния градски остров или във връзка с енергий-
ната ефективност на многофамилните сгради, управлението на отпадъците, при които 
поради своя мащаб или специфични условия е необходимо да има по-различен подход 
или допълнителни усилия. Предизвикателствата пред селските и малките общини, 
обаче, съвсем не са по-малки спрямо техните ограничени възможности за финансиране 
и с оглед на налична експертиза в администрацията. Настоящият доклад не идентифи-
цира и не предлага различни решения за малки и големи или градски и селски общини, 
но препорачва тези различия да бъдат взети предвид при планиране и изпълнение на 
последващи стъпки, дейности и проекти на местно ниво. 

Осъзнавайки тази отговорност, през последните две десетилетия амбицията на 
градовете се повиши забележително и дори надхвърля целите на националните прави-
телства за изменение на климата. Това е много позитивен знак, тъй като специалният 
доклад на IPCC за глобалното затопляне от 1,5°C предупреждава, че настоящите наци-
онални цели по Парижкото споразумение не са достатъчни, за да отговорим адекватно 
на климатичните предизвикателства. Отворен обаче остава и въпросът доколко по-ви-
соката амбиция на отделни градове ще наскочи изпълнението на националните цели. 

https://www.ipcc.ch/sr15/
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Въпреки голямата отговорност за планиране и изпълнение на дейности за климата 
на местно ниво, местните власти не могат самостоятелно да постигнат необходимата 
трансформация и се нуждаят от подкрепа от страна на националните правителства, частния 
сектор, академичните среди и гражданското общество, за да изпълнят тези амбициозни 
цели. Към  момента действията на местно ниво функционират предимно на доброво-
лен принцип, но всички платформи и инициативи, които ги подкрепят призовават за 
обединяване на усилията на всички заинтересовани страни. 

Глобалното затопляне, предизвикано от човека, вече е достигнало 1.2°C над предин-
дустриалните нива и се увеличава с приблизително 0,2°C на десетилетие1. Последният 
специален доклад на IPCC предостави актуални научни доказателства за трансформи-
ращите въздействия на глобалното затопляне върху нашата околна среда и неговата 
роля за увеличаване на честотата и интензивността на екстремните метеорологични 
явления. Уязвимостта на хората в населените места, особено в градовете, към после-
диците от климатичните промени е значителна. Населението в градовете, както и 
критичната инфраструктура, от която зависи нормалното протичане на обществените 
отношения, ще се сблъскват с по-чести наводнения, суша и горещи вълни, както и с 
други опасности, свързани с климата. Напр. повишаване на морското равнище, което 
ще засегне крайбрежните градове, въздействия върху изградените инфраструктури, 
както и техния недостатъчен капацитет, здравни проблеми, произтичащи от по-високи 
средни температури и екстремни събития, увеличаване на търсенето и потреблението 
на енергия и неблагоприятни ефекти върху вода и други ресурси. Очакваният растеж 
на световното градско население може също да доведе до значително увеличение на 
емисиите на парникови газове в множество сектори и промени в градския микроклимат 
поради ефекта на градския топлинен остров. Тези предизвикателства изискват бърза 
и масивна декарбонизация на градовете, както и подобрения в тяхната устойчивост. 
Постигането на този преход ще изисква градовете да свържат научната експертиза 
на място с нуждите и изискванията на местните власти.

В подкрепа на глобалните усилия за справяне с климатичните предизвикателства, 
ЕС се обедини около нова дългосрочна стратегия за развитие, нар. Европейски зелен 
пакт, който обхваща широк спектър от допълващи се и взаимосвързани цели, които 
включват декарбонизиране на енергийния сектор, ускоряване преминаването към 
чиста мобилност и кръгова икономика, намаляване на замърсяването на почвите, 
водите, въздуха, насърчаване на ресурсно ефективно строителство и обновяване на 
сградния фонд, създаване на по-здравословна хранителна система и запазване на 
биоразнообразието, вкл. в градска среда. Нито една от тези тематични цели не може 
да бъде постигната в изолация, между тях съществуват редица връзки. В тези области 
на секторни политики през 2020 г. Европейската комисията изготви множество зако-
нодателни предложения, финансови планове и планове за действие, които подробно 
описват как ЕС предвижда постигането на своите амбиции за климатична неутралност 

1 Bazz et al., 2018
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през 2050 г. Помощните инструменти за изпълнение на тези планове и предложения 
все още се развиват, като някои са по-напреднали от други. Тук може да се проследят 
основните моменти в изпълнението на пътната карта за реализация на Европейската 
зелена сделка (ЕЗС). 

На фона на усилията на националните правителства, много европейски градове 
вече стимулират иновациите и социалната ангажираност за прехода към въглеродно 
неутрална Европа. Пионерската роля на градовете става ясно изразена в спорния 
дебат около европейските цели за климата до 2030 г., който определя способността 
на блока да постигне Парижкото споразумение и собствената си цел за 2050 г. Между 
скандинавски и западните държави-членки, които искат по-амбициозна цел и по-бед-
ните държави, разчитащи към момента предимно на въглища, бе постигнат компро-
мис през декември 2020 г. за увеличаване на амбицията за 2030 г. за намаляване на 
емисиите с най-малко 55 % в сравнение с 1990 г. За разлика от тях градове от целия 
ЕС успяха да се обединят и да лобират за увеличение до поне 60 % (Eurocities, 2020). 
Отивайки крачка по-далеч, като 58 града на мрежата Eurocities призоваха институциите 
на ЕС „да подкрепят водещи градове, които се стремят да изпълнят още по-висока цел 
за намаляване на емисиите с 65 %. Налице са и амбиции за въглеродна неутралност 
на градове и преди 2030 г. Например, още през 2009 г. в своя план за развитие гр. 
Копенхаген, Дания декларира воля за постигане на въглеродна неутралност през 2025 
г., като е планирана зелена трансформация, която върви ръка за ръка със създаването 
на работни места, растящата икономика и по-доброто качество на живот. За постигане 
на тази амбиция е планирано 20 % намаление на потреблението на топлинна и елек-
троенергия, 75 % от всички пътувания да бъдат с велосипед, пеша или с обществен 
транспорт, биогазификацията на всички органични отпадъци, нови вятърни турбини 
и слънчеви панели и 100 % от нуждите на града за отопление да бъдат задоволени от 
възобновяеми източници. През годините и други градове от света заявяват желание 
и разработват планове за въглеродна неутралност. С обявяването на мисията за 100 
европейски града, които да постигнат въглеродна неутралност до 2030 г., интерес е 
предизвикан и сред български градове. 

Безспорно е, че повече знания, подобрен управленски и административен капаци-
тет и адекватни финансови средства са необходими на местно ниво, за да се развият 
по-бързо и по-добре териториите съобразно предизвикателствата на климата. Управ-
лението отгоре-надолу не дава добри надежди за постигане на желаната трансформа-
ция. Много от рисковете и въздействията от изменението на климата са специфични 
на местно ниво и това трябва да бъде отчетено. Също така следва да се има предвид, 
че мерките за смекчаване и мерките за адаптиране не могат да функционират като 
самостоятелни политики, а трябва да бъдат интегрирани в териториалното и градско 
развитие, което попада в компетенциите на местните власти – местно производство 
на енергия, транспорт, строителство, управление на водните ресурси, на отпадъците, 
градоустройството. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#timeline
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Следва да се отбележи, че прилагането на 70 % от законодателството на ЕС, 70 
% от мерките за смекчаване на климата и 90 % от мерките за адаптиране, както и 
65 % от целите на ООН за устойчиво развитие са в компетентностите на местните 
власти. Те управляват една трета от публичните разходи, управляват две трети от 
публичните инвестиции и в много случаи са отговорни за прякото предоставяне на 
социални услуги за техните жители. Те осигуряват директното въвличане на хората 
чрез различни възможности за участие и включване във вземането на решения. 
Такъв подход подкрепя прозрачността, приобщаването и общественото сближаване. 
(Mannheim Message, 2020). 

В тази връзка е изключително важно градовете да имат проактивна роля в разра-
ботването на свързаните с климата политики на европейско и национално ниво. Такава 
възможност е предоставена и чрез Европейския комитет на регионите, който 
създаде Работна група 5 „Зеленият пакт преминава на местно ниво“, където 
градовете и регионите са поставени в основата на зеления дебат. Една от целите на 
групата е да гарантира, че Европейският зелен пакт и Плановете за възстановяване на 
държавите-членки „превеждат в осезаеми проекти и насочват финансиране за мест-
ните власти“. 

https://conferences.sustainablecities.eu/fileadmin/user_upload/_temp_/Mannheim2020/Message/Mannheim-Message.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/green-deal.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=Green Deal Going Local#:~:text=.Green Deal Going Local,EU's transition towards climate neutrality.
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1. 
Пътят до и след 

Европейската зелена сделка
През 2016 г. ЕС ратифицира Парижкото споразумение, чиято дългосрочната цел 

е да се ограничи покачването на средните температури в световен мащаб под 2°C над 
прединдустриалните нива и да се положат усилия за ограничаването им под 1,5°C. 
Парижкото споразумение се основава на Рамковата конвенция на ООН по изменение 
на климата и обединява широк кръг държави в обща кауза да полагат амбициозни 
усилия за борба с изменението на климата и да се адаптират към неговото въздействие, 
с подпомагане и на развиващите се страни да постигнат същото. Повече информация 
за Парижкото споразумение може да бъде намерена тук. Редица анализи и оценки, 
обаче, показват, че дори при изпълнение на поетите ангажименти по Парижкото 
споразумение, то не може да постигне основната си цел за ограничаване на глобалното 
затопляне, тъй като има огромна разлика между това, което трябва да направим според 
науката, и това, което всъщност правим, за да предотвратим опасните нива на изме-
нението на климата. Докладът на Програмата на ООН за околна среда за 2021 г. 
(Emissions Gap Report 2021) показва, че реално емисиите на парниковите газове 
продължават да нарастват, въпреки научните предупреждения и политическите 
ангажименти. Друго заключение на този доклад констатира, че ако всички текущи 
ангажименти на страните по Парижкото споразумение бъдат изпълнени, то светът е 
на път за повишаване на температурата през този век с най-малко 2,7°C. 

През 2018 г. Европейската Комисия представи своята стратегическа дългосрочна 
визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на 
климата „Чиста планета за всички“. Стратегията показва как Европа може да играе 
водеща роля за постигане на неутралност по отношение на климата чрез инвестиции 
в реалистични технологични решения, овластяване на гражданите и обединяване 
на усилията в особено важни области като индустриалната политика, финансите или 
научните изследвания, като същевременно осигури социална справедливост. Целта 
на дългосрочната стратегия е не да определи цели, а да формулира визия, която да 
мотивира широк кръг заинтересовани страни, вкл. научни работници, предприемачи 
и граждани да развиват иновативни производства, услуги, бизнеси. 

Научните доказателства са по-ясни с всеки изминал ден. Последиците от изменение 
на климата засягат всеки човек и всички екосистеми с все по-голяма сила и интензив-
ност. Спешността и важността от предприемане на адекватни действия е безспорна, 
тъй като в резултат на глобалното затопляне се очаква рисковете да се увеличават. 
Така през 2019 г. Европейския парламент гласува декларация за обявяване на „спеш-
ност/ извънредно положение за климата“ („climate emergency”), която призовава 
за предприемане на незабавни и по-засилени мерки, съответстващи на препоръките 

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=BG
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_EN.html
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на науката в лицето на Междуправителствения комитет по изменение на климата и на 
реалната заплаха от не предприемане на навременни широкомащабни действия. А в 
края на 2019 г., в съответствие с Политическите насоки на председателя на Европей-
ската комисия (ЕК), г-жа Урсула фон дер Лайен, бе обявен Европейският зелен пакт. Тя 
представлява новата стратегия за растеж, която има за цел да превърне ЕС в справед-
ливо и проспериращо общество, с модерна, икономична на ресурси и конкурентна 
икономика, в която няма нетни емисии1 на парникови газове през 2050 г. и където 
икономическият растеж се отделя от използваните ресурси. 

Европейският зелен пакт цели да подобри благосъстоянието и здравето на граж-
даните и бъдещите поколения, тъй като изпълнението на неговите цели ще резултира 
в по-чист въздух, вода и почва, по-чиста енергия, по-малко отпадъци поради повече 
опаковки за многократна употреба или рециклиране, по-малко пестициди и торове, 
по-добри алтернативи на обществения транспорт, обновени домове, училища и 
болници, по-качествена жизнена среда по-здравословна храна, повече екологични 
продукти в нашите магазини и по-добро здраве за настоящето и бъдещето поколение. 
Това определя инвестициите в декарбонизация на енергийния сектор, реновиране на 
сградния фонд с цел намаляване на енергопотреблението в него, подкрепа за инду-
стрията в иновативни решения за „зелена икономика“ и осигури по-чист, по-евтин и 
по-здравословен публичен и частен транспорт като приоритетни за ЕС, което е гаран-
тирано и от Европейския закон за климата. Пътят към неутралната спрямо климата 
икономика изисква действия и в областта на биоикономика и естествени поглътители 
на въглерод, развитие на технологии за улавяне, съхранение и оползотворяване на 
въглерода. Реално всички сектори на икономиката са обхванати от Европейския зелен 
пакт - тези, които отговарят за значителен дял от емисиите на парникови газове, както 
и тези, като финанси и банково дело, които имат роля в насочването на публичния и 
частния капитал към по-устойчиви инвестиции. 

Въпреки на пръв поглед високата амбиция на Европейския зелен пакт, тази посока 
на развитие съвсем не е отклонение от действията на ЕС за постигане на целите за 
устойчиво развитие. Наред с глобалния характер на климатичните промени, предиз-
викателства като замърсяването на въздуха и загубата на биологично разнообразие 
също не са ограничени от националните граници на отделни държави или ЕС като 
цяло. В тази връзка Европейският зелен пакт прави голяма крачка напред за устойчиво 
развитие не само на Европа и ЕС използва своето влияние, опит и финансови ресурси, 
за да ангажира и насочи своите съседи и партньори към общ устойчив път на развитие. 

1   Нетните емисии представляват баланс/равенство на отделените емисии на парникови газове от дейността на 
човека и погълнатите/абсорбираните от екосистемите (растителност, водни площи).

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_bg_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en
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2.
Кратък обзор на същността 

на Европейския климатичен закон 
Основната функция на Европейския закон за климата е да легализира дългосроч-

ната цел, определена в Европейския зелен пакт за въглеродна неутралност2 на Европа 
до 2050 г. и да обезпечи нейното постигане, като заложи фундаментите на различни 
инструменти и процеси. С този акт се регламентира и междинната цел за намаляване 
на нетните емисии на парникови газове с поне 55 % до 2030 г. в сравнение с нивата 
от 1990 г., която има своята важна роля за гарантиране на постижимостта на дълго-
срочната амбиция. В текста на Европейския закон за климата ясно се признава и необ-
ходимостта от увеличаване на въглеродните поглътители на ЕС чрез по-амбициозни 
действия в земеползването, промените в земеползването и горското стопанство като 
част от усилията на общността за намаляване на въглеродните емисии. Регламентиран 
е и процес за поставяне на цел в областта на климата за 2040 г., като втора контролна 
точка по пътя към въглеродната неутралност. В този акт, високата амбиция на ЕС реално 
се простира и отвъд 2050 г., тъй като е включен ангажимент и за постигане на отрица-
телни въглеродни емисии след 2050 г. 

Освен фиксиране на цели, с европейския закон за климата се поставя основа и 
на редица инструменти за осъществяване на политики, постигащи амбициозните 
цели. В контекста на разбирането за научен подход към проблематиката в областта 
на климата, чрез този ключов европейски акт се създава Европейски научен консул-
тативен съвет по изменението на климата, който да предоставя независими научни 
становища на вземащите решения. В тази връзка всяка държава членка се приканва да 
създаде национален консултативен орган по въпросите на климата, който отговаря 
за предоставянето на експертни научни консултации относно политиката в областта на 
климата на компетентните национални органи съгласно предвиденото от съответната 
държава членка. Важността на въпросите, свързани с адаптирането към изменението 
на климата също е отчетена с конкретни разпоредби. 

Действията по изменение на климата, както за смекчаване, така и за адаптиране, 
изискват висока степен на съгласуваност на всички политики на Съюза. В тази връзка 
чрез Европейския закон за климата е налице и ангажимент за взаимодействие със 
секторите, за да бъдат изготвени специфични за отделните сектори пътни карти, очер-
таващи пътя към постигане на неутралност по отношение на климата в различните 
области на икономиката. Гарантирането, че всички политики на ЕС допринасят за 
постигането на дългосрочната цел и че всички сектори на икономиката и обществото 

2   Неутралност по отношение на климата до 2050 г. означава постигане на нулеви нетни емисии в ЕС като цяло, 
основно чрез намаляване на емисиите, инвестиране в екологосъобразни технологии и опазване на околната среда.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1119&from=EN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
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участват в нейното изпълнение е много важен аспект на Европейския закон за климата. 
В този контекст, дори без изрично посочване на ролята на градовете, значимостта на 
техните политики се подразбира, тъй като именно в градовете голяма част от между-
народните, европейски и национални политики намират своята крайна реализация. 

Следва да се има предвид, че Европейският закон за климата е една малка част от 
законодателството на общността в сферата на климата, тъй като това реално включва 
редица директиви и регламенти в областта на енергетиката и другите секторни политики, 
които имат отношение към емисиите на парникови газове и към адаптацията към негатив-
ните последици от изменение на климата. Напр., за да приложи новоустановената цел за 
55 % намаляване на парниковите газове за 2030 г., Европейската комисия предлага вълна 
от реформи на европейското законодателство в областта на енергетиката и климата. Това 
включва промени в 16-те първоначални законодателни и стратегически предложения на 
Европейската комисия по отношение на основните стълбове на европейското законо-
дателство в областта на енергетиката и климата. Предложените реформи се отнасят до 
съществуващата система за търговия с емисии на ЕС, системата за споделяне на усилията 
между държавите-членки, енергийното данъчно облагане, енергийната ефективност и 
възобновяемите енергии. Освен това се предлага прилагането на нови инструменти, като 
втора система за търговия с емисии за секторите на сградите и транспорта, Механизма за 
въглеродно облагане на границите на общността и Климатичния социален фонд. Дизай-
нът на пакета показва, че Комисията все още като цяло следва законодателство в областта 
на климата, характеризиращо се с комбинация от инструменти и политики, базирани 
както на цени, определяни на пазарен принцип, така и на регулаторни механизми. 
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3.
Ролята на местните власти 
в климатичните политики 

Осъществяването на планираните трансформации по линия на Европейския зелен 
пакт ще зависи от активното ангажиране на всички нива на политиките – национално, 
регионално и местно. Широките партньорства със заинтересовани страни на всичките 
нива, както и привличане на значителен частен капитал за необходимите инвестиции 
ще бъдат от особено значение. Но на фона на общите усилия, местните власти имат 
все по-ключова роля и все повече предизвикателства. Промените в цялостния начин 
ни живот на хората, в начина, по който произвеждаме и потребяваме стоки и услуги, 
в начина, по който се придвижваме, комуникираме, работим изисква значителни 
промени и в начина на планиране и осъществяване на политики. Новите бизнеси, 
новите работни места, новите подходи и предизвикателства изискват допълнителен 
капацитет и подготовка на администрацията също. И за разлика от скоростта и ефек-
тивността на трансформациите в бизнес сектора, то административните реформи са 
бавни, трудни и често съпроводени с вътрешна съпротива на самата администрация. 

Осъзнавайки и признавайки важността на усилията на местните власти в областта 
на климата през последните две десетилетия ЕС прогресивно засили своята подкрепа 
за действия на местно ниво,. Въпреки това все още е налице необходимост от създа-
ване на по-ефективни механизми на многостепенно управление, които да насърчават 
хоризонталната интеграция и осигуряването на координация и привеждане в съответ-
ствие на приоритетите на ЕС с действията на националните, регионалните и местните 
власти. Укрепване на взаимовръзките и синергията, както и идентифициране на бари-
ери по отношение на сътрудничеството е жизнено важно за постигане на целите на 
Европейския зелен пакт и неговата цялостна и междусекторна амбиция. Необходим 
е и интегриран подход за преминаване отвъд третирането на местните политики 
просто като аспект на сближаването и за регионално развитие, или като тематична 
област на научни изследвания и иновационни програми. Комисията на фон дер Лайен 
започна да предприема стъпки в тази насока. Новосъздадената Мисия за клима-
тично неутрални и интелигентни градове, която изцяло е в подкрепа на целите на 
Европейския закон за климата, насърчава местната политика като неразделна част от 
по-широката политика на ЕС за устойчивост. Мисията цели да подкрепи, популяризира 
и представи 100 европейски града в тяхната системна трансформация към климатична 
неутралност до 2030 г. и да превърне тези градове в центрове за експериментиране и 
иновации, водещи по този начин към изпълнение на дългосрочните климатични цели. 
Европейските градове могат да представят своите кандидатури към тази мисия до края 
на януари 2022 г. В подкрепа на тази мисия ще бъдат обявени и последващи покани за 
проекти по новата програма Хоризонт Европа. 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en


12

Подкрепа за действия на местно ниво реално е залегнала и в редица законодателни 
актове на ЕС. Напр. чрез общото законодателство на ЕС в областта на околната среда 
се цели да се гарантира, че европейските граждани живеят в населени места с чисти 
въздух и вода, справят се по подходящ начин с отпадъците и защитават природата 
и биологичното разнообразие, насърчават по-добра екологосъобразна инфраструк-
тура. Подкрепа се осъществява и чрез инициативата „Европейска зелена столица“  и 
инициативата „Европейски зелен лист“, които дават възможност на местните власти 
да демонстрират своите екологични амбиции и постижения.

Предизвикателствата на местното управление и развитие са пряко свързани с всички 
приоритетни области на Европейската зелена сделка. Някои от секторните действия, 
стартирани през 2020 г., са изрично насочени към местните власти и възможностите те 
да бъдат ангажирани и подкрепени. Планът за кръгова икономика, Стратегията за 
биологично разнообразие до 2030 г., Стратегията „От фермата до трапезата“ 
и Вълната на обновяването са сред основните градивни елементи на Европейският 
зелен пакт за отделяне на икономическия растеж от невъзобновяемите източници 
и използване на ресурсите. В тези сфери местните власти получават подкрепа чрез 
редица политики и инструменти. Стратегията за биоразнообразието и Стратегията 
„От фермата до трапезата“ взаимно се подсилват и са в центъра на зеления план за 
възстановяване на ЕС. Насочена към опазване на природата и обръщане деградаци-
ята на екосистемите, Стратегията за биологично разнообразие предприе действия за 
озеленяване на градовете и възпрепятстване на загубата на градски зелени площи. 
Значението, което се отдава на градските райони, е отчасти отговор на блокирането 
в резултат на COVID-19 и мерките за социално дистанциране, които подчертават стой-
ността на зелените площи за физическото и психическо благополучие. По подобен 
начин стратегията „От фермата до трапезата“ подчертава как пандемията демонстрира 
спешната необходимост от цялостен подход към по-устойчива хранителна система. 
Градовете са ключови участници в насърчаването на здравословни и устойчиви диети 
в институционализираните кетъринг услуги (напр. в училища и болници), обучение на 
гражданите за здравословно хранене, устойчиво производство на храни и намаляване 
на хранителните отпадъци, както и в укрепване на връзките градо-село. 

Целите на Европейската зелена сделка за предоставяне на чиста енергия и устойчив 
транспорт са две области, в които местните власти могат и вече правят реални транс-
формации. Местните власти могат да определят регулации и да предлагат принципи 
за устойчиво градско планиране, използвайки капацитета си да управляват, те могат 
ефективно да ръководят развитието по начин, който повишава енергийната ефектив-
ност, подпомага прехода към устойчив транспорт и насърчава местното производство 
на енергия от възобновяеми източници. Следва да отбележим, че богати градове се 
превръщат в лидери и много градове са намалили значително своите емисии на 
парникови газове, но повечето малки и средни общини в Европа все още не са започ-
нали да предприемат инициативи в тази посока. 

https://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/index.html
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_bg
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_bg
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE
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4.
Приложими инструменти 

и инициативи на местно ниво
През годините в подкрепа на развитието на политики, свързани с климатичните 

промени, се появяват различни инструменти и инициативи, предлагащи набор от подходи, 
методологии, ръководства и решения на местно ниво. Но предизвикателство се оказва и 
събирането на начални данни за провеждане на анализи и изследвания, но и планира-
нето на амбициозни и в същото време реалистични и постижими планове за намаляване 
на емисиите на парникови газове и за адаптиране към климатичните промени. 

Глобалното споразумение на кметовете за климат и енергия стартира инициа-
тивата „Innovate4Cities“, която предлага дневен ред, очертаващ приоритетите за научни 
изследвания. Съгласуването на изследователските програми в различните сектори и 
правителствени нива е необходимо, за да се подкрепи действията на местните власти 
с данните, информацията и технологиите, които могат да отключат финансирането и 
инвестициите, необходими за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C. Мест-
ните власти, отстояващи ролята си за действия в областта на климата в сътрудничество с 
партньори, могат да бъдат овластени с капитал, достъп до финансиране и възможности 
за частни инвестиции, които ще стимулират споделените амбиции за климата. 

Въпреки принципно по-централизирания подход на политиката за смекчаване, 
в  редица аспекти тези политики се проявяват и на местно ниво. Към момента Европей-
ската схема за търговия с емисии e ключов инструмент за рентабилно намаляване 
на емисиите на парникови газове, която обхваща определени въглеродно интензивни 
производства, но общата цел на ЕС за намаление с най-малко 55 % на емисиите до 
2030 г. не може да бъде постигната без значително намаляване на емисиите в сгра-
дите и автомобилния транспорт. В тази връзка се очаква нова система за търговия с 
емисии в целия ЕС, която ще регулира доставчиците на гориво (домакинствата и авто-
мобили няма да бъдат обхванати директно), като една година преди въвеждането на 
ценообразуване на въглеродните емисии за секторите на сградите и автомобилния 
транспорт, Социален фонд за климата ще започне да работи за справяне със соци-
алните предизвикателства, пред които могат да бъдат изправени уязвимите групи 
в обществото в резултат на новата система за търговия с емисии. Фондът следва да 
предоставя финансиране на държавите-членки за предоставяне на  временна подкрепа 
за доходите и за подкрепа на мерки и инвестиции, предназначени за намаляване на 
зависимостта от изкопаеми горива чрез повишена енергийна ефективност на сградите, 
декарбонизация на отоплението и охлаждането на сградите, включително интегрира-
нето на енергия от възобновяеми източници, и предоставяне на подобрен достъп до 
мобилност и транспорт с нулеви и ниски емисии. В тези процеси се очаква местните 
власти да са ангажирани в по-голяма степен.

https://www.globalcovenantofmayors.org/
https://www.innovate4cities.org/
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_en
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Друг аспект, който е свързан с планиране на възможни решения на местно ниво 
за смекчаване на и адаптация към климатичните промени е фактът, че урбанизацията 
представлява предизвикателство за здравето на почвите, поради деградивни процеси, 
които водят до завземане на земя, запечатване, замърсяване или уплътняване. Здра-
вата почва е ключова за поддържането на екосистемните услуги, така че да може да се 
осигуряват множество ползи за човешкото здраве и благополучие (улавяне на въглерод, 
защита от наводнения, задържане и обезвреждане на замърсители, среда за растеж 
на растителност и производство на храни). Налице е необходимост от провеждане на 
детайлни анализи дали почвите в и около градовете са готови за предизвикателствата 
на климата и какви ресурси са необходими за поддържане на функциите на почве-
ната екосистема. Следва да се отбележи, че почвите са невъзобновяем ресурс, тъй 
като не се ригинерират с достатъчно скорост, с която се консумират. Освен това опти-
малното функциониране на почвите е от голямо значение за предоставяне на екоси-
стемни услуги. Те са ключов елемент в глобалния въглероден цикъл, а растителният 
и почвения въглероден резервоар е три пъти по-голям от атмосферния. ЕЗС е голямо 
предизвикателство за сегашния ни модел на живот, чужд на природата, и несъмнено ще 
изисква големи усилия. Градската среда е изправена пред амбициозни цели, свързани 
с нашето здраве и качество на живот. 

Следва да се отбележи, че в подкрепа на прехода за трансформация на Европа са 
предвидени безпрецедентни ресурси. Дългосрочният бюджет на ЕС и неговият пакет за 
възстановяване NextGenerationEU са специално разработени, за да подкрепят екологич-
ния преход. Например в Плановете за възстановяване (инструмента NextGenerationEU) 
държавите-членки следва да предвидят най-малко 37 % от средствата за екологичния 
преход. Поставя се акцент и върху устойчивото финансиране и отключването на частни 
инвестиции. ЕС мобилизира всички политики в подкрепа на прехода към климатична 
неутралност, включително политиките в областта на научните изследвания, умени-
ята, промишлеността, конкурентоспособността и търговията. 30 % от програмите по 
многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. са предназначени за 
подкрепа на действия в областта на климата, например чрез политиката на сближа-
ване, селското стопанство и програма LIFE за климата и околната среда. Целта за 
използване на 35 % от финансирането за научни изследвания и иновации по линия на 
програмата „Хоризонт Европа“ за „зелени“ инвестиции, както и различните партньор-
ства и мисии по програмата, осигуряват необходимите ресурси за изграждане на устой-
чиви и иновативни решения за екологичния преход. Програмата „Хоризонт Европа“ 
предоставя съществено подпомагане за малки и средни предприятия, по-специално 
стартиращи предприятия и отделени дружества, за да разработват и увеличават мащаба 
на преломни иновации.

В подкрепа на предложения пакет „Подготвени за цел 55“ са предвидени специ-
ални финансови инструменти, за да се осигури справедлив преход въз основа на 
приходите, генерирани от разширяването и засилването на търговията с емисии. Това 
още веднъж подчертава взаимовръзката между различните части на този пакет от 
предложения. Съществуващите механизми и фондове за солидарност са укрепени за 
справяне с въздействието върху разпределението и за стимулиране на по-нататъшните 
инвестиции в иновативни нисковъглеродни решения. Размерът и обхватът на Фонда 
за иновации се разширяват, за да се предоставя подкрепа за проекти под формата на 

https://europa.eu/next-generation-eu/index_en
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/29/multiannual-financial-framework
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/eu-plan-for-a-green-transition/
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договори за въглеродни спестявания, които да доведат до намаляване на емисиите в 
промишлеността.

С признание за ролята на градовете в общите усилия за постигане на климатичните 
цели още през 2008 г. ЕК стартира инициативата „Споразумение на кметовете“, 
която по-късно беше официално слята със Споразумението на кметовете на ООН, 
създавайки Глобално споразумение на кметовете за климат и енергия. Споразуме-
нието на кметовете е експеримент за управление на много нива, който допринася за 
засилване на ангажираността на европейските градове към изменението на климата. 
Той еволюира през годините в механизъм не само за споделяне на добри практики 
в управлението на местните политики за климата в цяла Европа, но и с трети страни. По 
последни данни има 10 358 присъединили се градове/общини от 57 държави в и извън 
ЕС, и броят продължава да се увеличава. Въпреки че по-голямата част от подписалите 
са от страни от ЕС, споразумението е подписано също и от общини в трети страни като 
Турция, Армения, Мексико и Украйна. В сравнение с други градски мрежи, които също 
подпомагат местните власти в техните усилия за климата (напр. ICLEI, Climate Alliance 
и C40 Cities, Energy Cities, UN@HABITAT, EuroCities, UCLG, CCRE CEMR), Споразумението 
на кметовете е един от най-успешните инструменти в глобален мащаб.

Една от причините Споразумението на кметовете да привлече толкова много 
членове е гъвкавостта, която предлага на местните власти. Споразумението не инструк-
тира стриктно градовете за начините за намаляване на емисиите на парникови газове, 
а им дава възможност да експериментират и разработват свои собствени стратегии. 
В резултат на това местни власти са формулирали невероятно разнообразие от подходи, 
инструменти и политики. Действията в областта на климата на местно ниво варират 
от инициативи, насърчаващи устойчивото развитие и транспорта до изграждането на 
повече велосипедни алеи, закупуване на нова леки превозни средства и насърчаване 
на системите за споделяне на транспорта (напр. велосипеди, скутери и автомобили), 
подобряване на количеството и качеството на зелената система и подобряване на 
енергийната ефективност в жилищния сектор чрез подпомагане на по-добра изолация 
на жилищата. Споразумението е насърчило действия в областта на климата на местно 
ниво, които обогатяват и допълват национални подходи, превръщайки местните власти 
в ценни партньори за национални правителства.

Друг интересен инструмент за насърчаване на действията на местно ниво е 
Платформата CDP, която обединява инвеститори, компании, градове и правителства 
за изграждането на устойчива икономика, като подпомага калкулирането и мониторинга 
на емисии на парникови газове и стимулира предприемане на мерки за смекчаване на 
и адаптиране към климатичните промени. CDP е организация с нестопанска цел, която 
управлява глобалната система за разкриване на информация за инвеститори, компании, 
градове и региони, за управлявление на въздействието върху околната среда. 

https://www.covenantofmayors.eu/en/
https://www.globalcovenantofmayors.org/about/#:%7E:text=The%20Global%20Covenant%20of%20Mayors%20for%20Climate%20%26%20Energy%20formally%20brings,economy%2C%20and%20to%20demonstrate%20the
https://www.iclei.org/
http://www.climatealliance.org/home.html
https://www.c40.org/
http://www.energy-cities.eu/
http://unhabitat.org/
http://www.eurocities.eu/
https://www.uclg.org/
http://www.ccre.org/
https://www.cdp.net/en
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5.
Обзор на нормативната рамка 

за климатични политики 
на местно ниво в България

Към момента в нoрмативната уредба, относима към климатичната тематика преоб-
ладават текстове, свързани с участието на предприятия от различни сектори, обхва-
нати от Европейската схема за търговия с емисии. Налице са и отделни задължения 
на държавата, предимно касаещи дейността на Министерство на околната среда и 
водите и на Изпълнителна агенция по околна среда, които обезпечават изпълнение на 
ангажименти към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и участието 
на България в механизмите на Протокола от Киото. В тази връзка естествено домини-
рат разпоредби, свързани с провеждани политики за смекчаване на климатичните 
промени в България на национално ниво. Частично бизнесът и отделни държани 
институции са въвлечени в дейности за намаляване на емисиите на парникови газове, 
произтичащи от ангажименти в рамките на ЕС и към международния процес към 
ООН за климата. В допълнение съществуват доброволни механизми за търговия с 
емисии, чието прилагане в България е обезпечено също, макар този вид търговия да 
има непостоянен характер. На местно ниво усилията за намаляване на парниковите 
газове се откриват най-вече в областта на транспорта и стремежа за устойчива градска 
мобилност, както и по линия на енергийната ефективност и насърчаването в областта 
на възобновяемата енергия, произтичащи от изискванията на националното законо-
дателство.

Още в първите членове на Закона за ограничаване на изменението на климата 
се загатва ролята на общините в климатичните политики чрез включването на Нацио-
налното сдружение на общините на Република България (НСОРБ) в състава на Наци-
оналния експертен съвет по изменение на климата към министъра на околната среда 
и водите. В допълнение е предвидено и интегриране на климатичните политики 
в  регионалното развитие, наред с останалите секторни политики, които имат отноше-
ние към планиране или изпълнение на мерки за смекчаване на климатичните промени 
или за адаптиране към негативните последици от тях. Все пак тази посока на развитие 
на климатичната политика на местно ниво не се детайлизира в останалите разпоредби 
на закона, нито е налице препращане към други специализирани закони или подзако-
нови нормативни актове и това създава впечатление за косвени и индиректни връзки 
между националната климатична политика и действията на общините на местно ниво.  

При един по-холистичен подход, какъвто този закон би следвало да прилага, липсата 
на ясна връзка между националната и местната политика в областта на климата 
следва да се счита за явен пропуск, който обаче би могъл да се коригира при следващо 
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изменение на този законодателен акт чрез допълнение на текстове, които да вменяват 
отговорност на кметовете и препращат към съществуващи вече техни задължения, 
които реално имат отношение към климата. Текущи задължения на кметовете, които 
може да се приемат за относими към климатичните политики са залегнали в Закона за 
енергийната ефективност (ЗЕЕ), Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ), 
Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за регионалното 
развитие (ЗРР), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и др. Основна част от тях 
касаят разработване и изпълнение на местни програми и планове за действие, които 
по своята същност отчитат климатичните цели. 

По отношение на политиката за смекчаване на климатичните промени се изисква 
изпълнение на мерки основно в енергийния сектор чрез стимулиране на производ-
ството на енергия от възобновяеми източници и мерки за енергийна ефективност. 
В това отношение, въпреки липсата на конкретни текстове в ЗОИК, съществуват задъ-
лжения за общините по ЗЕЕ и ЗЕВИ. 

Съгласно чл. 5 от Закона за енергийната ефективност за целите на определяне на 
държавната политика в областта на енергийната ефективност, кметовете на общини 
осигуряват информация, необходима за изготвяне на редица стратегически доку-
менти на национално ниво, сред които Стратегията за устойчиво енергийно развитие 
на Република България, националните планове за действие по енергийна ефектив-
ност, националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия, наци-
оналната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на 
мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и 
частния национален жилищен и търговски сграден фонд, дългосрочната национална 
стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни 
и нежилищни сгради до 2050 г. В допълнение общините разработват програми по 
енергийна ефективност в съответствие с чл. 12, като извършват управление на енер-
гийната ефективност на сградния фонд и на системите си за изкуствено външно освет-
ление. 

Съгласно разпоредбите на Закона за възобновяемите източници на енергия кмето-
вете на общините разработват общински дългосрочни и краткосрочни програми за 
насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници, алтернативни 
енергийни източници и потреблението на биогорива и на други възобновяеми горива 
в транспорта и контролират изпълнението им, както и разработват и прилагат схеми 
за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници, алтернативни 
енергийни източници и биогорива в зависимост от специфичните условия в общината. 

В сектор транспорт общините имат ангажимент за разработване на Планове за 
устойчива градска мобилност в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 20 декем-
ври 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система 
на урбанизираните територии. Плановете за устойчива градска мобилност трябва да 
допринасят за постигането на европейските цели в областта на климата и енергети-
ката, т.е. предвидените проекти, мерки и инициативи да доведат до намаляване на 
вредното въздействие на транспорта върху околната среда и човешкото здраве. Тези 
планове следва да отговарят на новите предизвикателства, като предлагат интегрирани 
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визия и политики за всички видове транспорт и планиране на транспортна система 
за хората, която е социално, екологично и икономически устойчива. Това се постига 
преди всичко чрез възприемане на холистичен подход към връзката между градско 
планиране и устойчива мобилност. Реално тези планове са в основата на планираните 
мерки в сектор транспорт на местно ниво, както по отношение на опазване чистотата 
на въздуха, така и за намаляване на емисиите на парникови газове. 

Екологичното законодателство от своя страна също възлага на кметовете на общи-
ните разработването на редица стратегически документи, в които се цели опазване 
на чистотата на въздуха, водите, почвите, биоразнообразието, намаляване на шумо-
вото замърсяване, устойчиво управление на отпадъците. Следвайки установените 
процеси на стратегическо планиране, разработването на тези документи започва със 
събиране на различни секторни данни и оценка на текущото състояние на факторите 
и компонентите на околната среда. Така се идентифицират редица замърсители и 
техните източници, както и други фактори, които влияят негативно на качеството на 
околната среда и се планират мерки за тяхното ограничаване или предотвратяване. 
В тези документи често има едни и същи или припокриващи се мерки и анализи, 
които имат пряк или косвен ефект за намаляване на емисиите на парникови газове. 
Следва обаче да се отбележи, че потенциалът за интегриран подход е значителен, но 
действащите норми и обичайни практики в общините реално не стимулират ефективно 
управление на ресурсите и единен, цялостен подход. Такъв обаче е наличен, макар не 
като алтернатива, а като успореден процес. Това е залегнало в изискването на Закона 
за регионалното развитие за разработване на Планове за интегрирано развитие на 
общините (подробно разглеждане има в следващата точка). 

Липсата на ясна визия за всеобхватността на стратегическото планиране на местно 
ниво, липсата на нормативни, обективни, причинно-следствени и йерархични връзки 
между множеството стратегически документи на общините, както и използването 
на различни, понякога различаващи се много малко един от друг, индикатори води 
след себе си до: 

– разходване на значителни средства за външно възлагане на консултантски услуги 
без осмисляне и интегриране на резултата от консултантската дейност в по-цялостна 
картина и процес; 

– липса на капацитет за вътрешно координиране между различни направления, 
дирекции, отдели; 

– липса на ясен фокус и приоритетност на политиките и действията на общините.  
Общините са ангажирани и с политики за ограничаване на рисковете от бедствия, 

които обаче на практика само частично се свързват с политиките за адаптиране към 
климатичните промени. Тази ангажираност произтича от Закона за защита при бедствия 
(ЗЗБ), съгласно който се разработват общински програми за намаляване на риска от 
бедствия. За изпълнение на общинските програми се приемат годишни планове, които 
се изготвят по части за всяка от опасностите, специфични за съответната територия, 
като частите за земетресение, наводнение и ядрена или радиационна авария са 
задължителни. Трябва да отбележим, че общините не са стимулирани да направят 
специфична оценка на рисковете за своите територии и се ограничават до планиране 
само на задължителните части. Реалността обаче показва, че са налице рискове и от 
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други бедствия в редица общини. В ЗЗБ „бедствие“ е дефинирано като „значително 
нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни 
явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или 
здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвра-
тяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на систе-
мата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото. Дефиницията 
за «природни явления» подсказва за „явления с геоложки, хидрометеорологичен и 
биологичен произход, като земетресения, наводнения, движения на маси (свлачища, 
кално-каменни порои, лавини), бури, градушки, големи снежни натрупвания, замръ-
звания, суши, горски пожари, масови заболявания от епидемичен и епизоотичен 
характер, нашествия на вредители и други подобни, причинени от природни сили“. 
Видно от текущия подход на общините, много опасности са изпуснати в планирането 
на превантивни действия и подготовка за реакция при бедствени ситуация. Трябва 
да отбележим също, че аргументи, свързани с данни от НСИ не следва да се приемат 
еднозначно, тъй като те са ограничени като обхват на щетите, липсват анализи на данни 
от застрахователи и НСИ прилага различни методологии за данните в различни пери-
оди, с което се компрометира и сравняване на данните за различни времеви периоди/
години. В тази връзка може допълнително да се изследва доколко идентифицираните 
рискове на национално ниво, свързани с бедствия и с климатичните промени (пред-
ставени в тематични стратегически документи на МВР и МОСВ) са обхванати в общин-
ските планове и програми и по какъв най-ефективен начин пропуските–липсите могат 
да бъдат наваксани. 
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6.
ПИРО като стратегическа и финансова рамка 

за провеждане на климатични 
политики на местно ниво 

Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 
съвместяват в рамките на един документ елементите на общинските планове за разви-
тие и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, които действаха 
за периода 2014-2020 г. Тези нови стратегически документи имат за цел да подпомо-
гнат процеса на превръщане на климатичните и екологичните предизвикателства 
внови възможности във всички области на общественото развитие. Това е и водещата 
позиция на национално равнище, заявена в Плана за възстановяване и устойчивост на 
Република България, който осигурява значителни ресурси за осъществяване на „зелена“ 
трансформация и извежда на преден план ролята на градовете в този процес. 

ПИРО определят целите и приоритетите за развитие за различните части на 
съответната общинска територия, но и като цяло, както и приоритетните мерки и 
инвестиции за изпълнение. Те са предпоставка за осъществяването на интегрирани 
териториални инвестиции, подкрепяни от Европейски структурни и инвестиционни 
фондове. Плановете за устойчива градска мобилност и ПИРО трябва да са синхронизи-
рани/координирани помежду си, тъй като това е необходимо условие за подпомагане 
на мерки за устойчива градска мобилност на съответната община със средства от ЕС. 
Мерките от Плана ще се допълват с прилаганите в рамките на Кохезионната поли-
тика инструменти за интегриран териториален подход, като ще бъдат финансирани 
мерки на територията на всички градски общини в страната. Мерките, които ще бъдат 
подкрепени, от една страна, са свързани с изпълнението на националните секторни 
приоритети, базирани на картиране на нуждите, изготвено от съответните отговорни за 
политиките институции на национално ниво. От друга страна, ще бъдат финансирани 
мерки, идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“, т.е. проектни идеи и 
инициативи на местни заинтересовани страни в изпълнение на приоритети и цели от 
регионалните и общински териториални стратегии за развитие.

ПИРО трябва да бъдат съобразени със специфичните условия, ред и изисквания за 
прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, терито-
риалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за 
територията на общината. В допълнение те следва да бъдат разработени и в съответ-
ствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и да допринасят 
в максимална степен към цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите чрез 
насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и край-
брежните райони и на местните инициативи“. Разработва се за срок от 7 години, който 
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съвпада със срока на многогодишната финансова рамка. Съгласно изискванията на 
Закона за регионалното развитие те осигуряват пространствена, времева и фактическа 
координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на 
дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и еколо-
гичното състояние на общинската територия. 

В тези стратегически документи е предвидено разработването на специален раздел 
за мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към клима-
тичните промени, както и за намаляване на риска от бедствия. Това директно анга-
жира местните власти с политики за климата, независимо от други техни ангажименти 
на доброволни начала. Тази висока степен на въвеждане на изискване за разработване 
на мерки за климата на местно ниво обаче не е подкрепена от нужната подкрепа към 
общините с оглед на съществуващия недостиг на експертиза за климата в техните 
административни структури. Това води до множество планове, които повърхностно 
отговарят на изискванията за наличие на такива мерки, особено по отношение на 
адаптацията, където адекватни мерки следва да се разработват в резултат на детайлна 
оценка на климатичните рискове за съответната територия. При преглед на мерките за 
климата в ПИРО на различни общини веднага може да се идентифицират общините, 
които са се присъединили и активно изпълняват своите доброволни ангажименти за 
намаляване на парниковите газове или за планиране на дейности за адаптация към 
международни инициативи, подпомагащи местните власти в планиране и изпълнение 
на мерки за климата. 

В процеса на стратегическо планиране общините са приканени чрез Указания на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството да спазват няколко 
основни принципа по отношение интегрирането на екологичните цели:

Мисли глобално, действай локално – интегрирането на цели в планирането на 
регионално развитие следва да отразява съществуващите специфични проблеми, 
възможности и ресурси на съответното ниво за планиране в контекста на глобал-
ните проблеми по опазване на околната среда и устойчивото развитие.

Реалистичност и ефективност – планиране на изпълними приоритети и мерки за 
тяхното постигане в рамките на периода за действие на съответния стратегически 
документ. Важно е да се избягва механичен трансфер на добре звучащи цели, мерки 
и дейности, които нямат пряко отношение към проблемите и спецификата в съответ-
ната територия, както и да се подхожда прекалено оптимистично към решаването 
на сериозни проблеми, които зависят от външни фактори или изискват сериозни 
усилия, ресурси или време.

Ресурсна обезпеченост – планираните мерки, дейности и проекти следва да бъдат 
съобразени с възможностите за финансиране, ресурсната обезпеченост, законода-
телните норми и ограничения, наличните капацитет и компетенции на съответното 
ниво за планиране. 

Въпреки добре структурираните и подробни указания и допълнителна подкрепа 
от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, следва 
да се отбележи, че по отношение на планирането на мерки за адаптация към нега-
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тивните последици от изменението на климата общините, съществуващата оценка 
на климатичните рискове на национално ниво не е направена по начин, който да 
позволи на общините лесно да идентифицират рисковете за своите административни 
граници. В това отношение определено съществува остра необходимост за подкрепа 
на общините в България, тъй като те са изправени пред предизвикателството сами да 
инициират такива процеси на оценка на климатични рискове, които изискват доста 
специализирани познания. А голяма част от тях нямат специфичната експертиза 
дори за разработване на задание за външно възлагане, чието изпълнение да могат 
да контролират с цел гарантиране на качествена услуга. В тази връзка е добре да се 
помисли за механизми общините да бъдат подпомогнати от една страна в процеса на 
изграждане на експертен капацитет за стратегическо планиране в областта на климата 
в рамките на техните администрации и от друга с разработване на геореферирана 
оценка на климатичните рискове на национално ниво, която да позволява адекватно, 
бързо и лесно планиране на мерки за адаптация на цялата територия на страната. 
Вероятно за редица малки общини изграждането на такава експертиза би била огромно 
предизвикателство, тъй като като цяло в държавата няма добре развит капацитет в тази 
област. В тази връзка може да се помисли за алтернативни подходи за подкрепа, напр. 
чрез организации като Националния център за териториално развитие, или звено към 
НСОРБ, което да предоставя нужната експертиза.

Стратегическите документи в областта на околната среда на национално и европей-
ско ниво поставят общи цели и редица изисквания, свързани с изменението на климата 
и адаптация към климатичните промени, които следва да бъдат интегрирани в процеса 
на планиране на регионалното и пространствено развитие като бъдат съобразени с 
характерните особености и проблеми на всеки регион, област или община. Основната 
цел е да се определи доколко и по какъв начин процесите на регионалното и простран-
ствено развитие влияят върху състоянието на околната среда и качеството на живот в 
определена територия, какви са основните проблеми и възможните мерки за тяхното 
решаване, какви дейности и съответно ресурси ще бъдат необходими за това през 
съответния период на планиране.

При разработването на ПИРО за периода 2021-2027 г. общините следва да отчи-
тат Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 
действие към нея, както и с програмите от мерки в плановете за управление на 
речните басейни и с програмите от мерки в плановете за управление на риска от 
наводнения към басейновите дирекции, както и да се осигури съгласуваност с всички 
други приложими планове и програми в областта на опазването на околната среда. По 
отношение на планиране на мерки за смекчаване общините следва да се съобразят с 
документи като Националния план климат и енергетика, който подлежи на актуализа-
ция, би следвало да отчетат и Дългосрочната стратегия в областта на климата, която 
всъщност не е налична към момента на планиране на общинските планове поради 
забавяне на националните институции. Териториалните планове, касаещи въглищните 
райони също са определящи за такъв тип планиране, но и те реално не бяха достъпни 
за съответните общини в нужния момент. Тези липси и недостатъци на стратегическото 
планиране на националната политика за смекчаване на климатичните промени до 
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известна степен компрометират усилията на общините за адекватно планиране на 
местно ниво. 

Съгласно изискванията за разработване на плановете за интегрирано развитие на 
общините, екологичната проблематика трябва да се разглежда като неразделна част 
от формулираните цели и приоритети и да намери конкретен израз в мерките, вклю-
чени в програмите им за реализация. Сред мерките има идентифициране на инфра-
структурни проектни идеи, но и меки мерки за повишаване на информираността, 
за създаване и поддържане на регистри и други подобни дейности. Изпълнението 
на тези мерки е планирано да бъде ресурсно обезпечено и обвързано със система от 
индикатори, позволяващи оценка на напредъка за периода на действие (или при извър-
шване на междинна оценка, актуализация и др.). Но действителността може и да се 
окаже малко по-различна и то в неблагоприятна посока, тъй като самото разработване 
на тези важни интегрирани документи реално следва допълнително да се обезпечи 
от редица навременно и добре разработени проектни предложения, които да бъдат 
финансирани по различни инструменти. За съжаление, не са много общините, които 
могат със собствен или привлечен ресурс да разработят добри проектни предложения, 
които да ги приближат към реализирането на важни стъпки в процеса на дългосрочна 
и необходима трансформация. Масово планирането на дейности е породено от спеш-
ност, свързана с неизпълнение на законови задължения, което до известна степен 
компрометира адекватно планиране в дългосрочна перспектива, защото не толкова 
важни, но спешни приоритети могат да изместят дългосрочната перспектива. 

Огромно предизвикателство се оформя и по отношение на капацитета на общините 
да привлечат подкрепящо частно финансиране, което е абсолютно необходимо с оглед 
нивото на амбиция на климатични цели. Като цяло в България няма множество добри 
примери за публично-частни партньорства, каквито обаче ще са все по-необходими 
за изпълнение на мерки в сферата на климата. 

И въпреки сравнително предизвикателните условия, в които общините могат да 
планират мерки и дейности за климат, има общини в страната, които усилено работят 
за постигането на въглеродно неутрална икономика. Докато най-големият български 
град София чувствително изостава по теми като чист въздух, отпадъци, възобновяеми 
източници на енергия и др., по-малки общини доказват, че и у нас има добри прак-
тики. Напр. Свиленград е на път да се нареди сред първенците в Европа по най-малко 
количество образувани отпадъци от домакинствата, Габрово получи отличието «Евро-
пейски зелен лист» заради комплексния си подход към постигане на устойчиво разви-
тие, а Бургас може да стане първият град у нас с изцяло екологичен градски транс-
порт. Още по-малки населени места като Червен бряг, Белене и Ловеч пък отопляват 
публичните си сгради с инсталации на водород. Това са само част от добрите примери, 
които доказват, че интелигентното управление е възможно, стига да има воля за това. 
Община Смядово също се нарежда сред добрите примери, въпреки ограниченията 
с които се сблъсква. Ролята и подкрепата на тези общини и от страна на мрежата 
ЕкоЕнергия е значителна и в тази връзка е препоръчително тази мрежа да разшири 
своята дейност, както и НСОРБ да проучи/припознае добри практики и подходи на 
мрежата към общините, които НСОРБ да приложи в рамките на своята подкрепяща 
дейност към местните власти в България. 
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В следващите седем години Плановете за интегрирано развитие на общините ще 
имат определящо значение за напредъка на местните власти в България за намаляване 
на емисиите на парникови газове, както и за адаптиране към негативните последици 
от климатичните промени. В рамките на настоящия доклад не бе направена обобща-
ваща оценка на част VI „Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за 
адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия“ на 
всички планове на общините, но бяха разгледани разработените такива от няколко 
общини – Белене, Бургас, Благоевград и Столична община. От този преглед може да 
се заключи, че в Община Белене е налице липса на вътрешен експертен капацитет за 
стратегическо планиране в областта на климата и вероятно обхвата на заданието за 
външен изпълнител, който да разработи този план за общината не е бил достатъчно 
детайлен по отношение на климатичните мерки и необходимата експертиза към 
екипа не е включвала компетенции и опит в климатичните политики или капацитета 
за качествен контрол на изпълнението не е позволил изпълнителят да бъде върнат 
с конкретни коментари по предоставеното съдържание, така че да се подобри каче-
ството на документа в тази му част. Към момента мерките в част VI на ПИРО на Община 
Белене показват неразбиране на обхвата и ролята на мерките за климата (смекчаване 
и адаптация; оценка на риска) и съответно нерелевантно е представена информация 
за въздух, шум, отпадъци, почви, защитени територии, гори, биоразнообразие. Също 
относно рисковете е разгледан единствено рискът от наводнения. В планът на Бургас 
също липсва оценка на климатичните рискове на територията на общината, но е 
потърсена връзка с оценка на риска на по-високо ниво, предложени са широк набор 
от смели и иновативни мерки като пропускливи/отражателни настилки, вентилируеми 
фасади. Но въпреки, че Бургас е сред общините, които са част от Споразумението на 
кметовете, мерките за смекчаване не стъпват на оценка на приноса на отделни сектори 
за емисиите на парникови газове на общината съгласно докладваните от нея данни. 
В Планът за интегрирано развитие на Община Благоевград се открояват ненужни 
теоретични пояснения, излишни определения/дефиниции, които са подходящи за 
технически приложения и реално разводняват фокуса на изложението. Също нивото 
на абстрактност на някои от предложените мерки е твърде високо и по-скоро отго-
варя на ниво на планиране на цели. Такива мерки са устойчиво управление на горите 
и горския фонд и развитието на устойчиви системи на градски транспорт. Но трябва да 
се отбележи, че общината е приложила широка перспектива относно въздействието 
на климатичните промени и е засегнала теми като човешко здраве, уязвимост на 
инфраструктура, вкл. критична и в своите решения реално обхваща не само админи-
страцията, но и бизнеса, което е изключително важно. 

Като добър пример за мерки за смекчаване и адаптация в Плана за интегрирано 
развитие на община може да се посочи Столична община. Следва да се отбележи, че 
това се дължи от една страна на ангажимента на столицата към Глобалното спораз-
умение на кметовете за климат и енергия, съгласно което бе разработен и План за 
действие за устойчива енергия и климат за периода 2021 – 2030 г., с който София 
планира дейности за намаляване на парниковите газове с минимум 40 % спрямо нивото 
на емисиите на общината през базовата 2007 г. Този план е разработен от детайлно 

https://www.sofia.bg/en/energy-and-climate-action-plan
https://www.sofia.bg/en/energy-and-climate-action-plan
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=121144&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False
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задание чрез външен изпълнител, осигурил екип от 16 специалисти в различни обла-
сти, притежаващи значителен опит. Запознаването дори само със задание би било от 
голяма полза и за други общини в страната. В допълнение, процесът на разработване 
на Плана за действие за устойчива енергия и климат частично съвпадна с процеса 
на разработване на Програма за София (Планът за интегрирано развитие на Столична 
община по Закона за регионалното развитие) и между екипите бе осигурена добра 
комуникация и иснхронизиране на данни и приоритети в секторите, имащи отноше-
ние към климатичните политики. Също следва да се отбележи, че Столична община 
предварително комуникира с Агенция за устойчиво енергийно развитие и съгласува 
прилагане на интегриран подход, който допринася за  изпълнение на задълженията 
на общината за разработване на програми за по Закона за енергийната ефективност и 
Закона за енергията от възобновяеми източници, с което намали броя на дължимите 
стратегически документи и съответно съкрати последващо ангажиране на админи-
страцията в отчитане на едни и същи постижения и данни на няколко места. Такъв 
интегриран подход на планиране следва да се обмисли на национално ниво също и 
съответно чрез законодателни разпоредби да се сведе и на местно ниво като задъл-
жителна практика. Към своя План за действие за устойчива енергия и климат Столична 
община разработи и Комуникационна стратегия, което също е инициатива, която би 
било добре да се възприеме като добра практика и да се прилага и в други общини. 

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=121144&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False
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Изводи и препоръки
Необходими са активни и ефективни действия на местно ниво за успешен преход 

на Европа към въглеродна неутралност. Споразумението на кметовете има ключова 
роля за насочване на местните действия в областта на климата, като подкрепя местните 
власти в усилията им да се справят с предизвикателствата, свързани с климатичните 
промени и им предлага възможност да получат признание на национално и европей-
ско ниво. Въпреки това би било много добре възможностите по този тип инициативи 
да бъдат подкрепени силно и от национални политики, инструменти и законодателна 
рамка. 

Налице е възможност за споделяне на опит и знания между общини, което допри-
нася и за насърчаване на отговорността и единството в намирането на решения. 
В своето представяне на ЕЗП председателят на Комисията Фон дер Лайен заяви, че 
с  ЕЗП ще покаже на останалия свят как да бъдем устойчиви и как да трансформи-
раме нашия начин на живот и работа по начин, който би убедил другите да се движат 
в същата посока. Тук трябва да се добави, че без активното участие на местната власт 
изпълнението на целите на ЕЗП ще бъде невъзможно. Градовете са ключови участници 
в консолидирането на политиките за климата в ЕС. Всички инициативи за насърчаване 
на местните власти са примери за усилията, които ЕС полага, за да ангажира градовете 
в глобалното управление на околната среда. По-голямата част от тематичните приори-
тети на ЕЗС, от прехода за сигурна и достъпна енергия, устойчив транспорт, кръгова 
икономика и по-здравословна хранителна система, ще разчита на действия на градо-
вете и разработване на местни политики в сътрудничество с гражданите.

Решаващото десетилетие вече започна. ЕС се нуждае възможно най-бързо от набор 
от инструменти, който да бъде адаптиран към пакета от мерки „Подготвени за цел 
55“, за да постигнем нашите цели за 2030 г. и решително да поемем курс към превръ-
щането ни в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г.

Основната роля на Европейския зелен пакт е провеждането на интегрирана и 
амбициозна политика относно климатични промени и последиците, които произтичат 
от тях. Постигането на дългосрочните и амбициозни цели ще изисква мащабна транс-
формация във всички сфери на обществения живот и съответно огромни инвестиции. 
В същото време преходът към неутрална по отношение на климата Европа дава редица 
възможности за реален икономически растеж. Важно е да отбележим, че този преход 
е неизбежен, съответно изключително важен и той намира подкрепата на огромно 
мнозинство от европейските граждани. В него ключова роля имат съвременните и 
нови технологии и съответно голямо внимание ще има върху научните разработки и 
изследвания, както и върху иновациите.  

Във всеки един аспект и етап на този преход към неутрална по отношение на 
климата Европа, българските институции от възможно най-ранен етап е необхо-
димо да търсят ролята, подкрепата и въвличането на общините, отчитайки техните 
различни възможности, както по отношение на финансови средства, така и като 
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административен капацитет. Ролята на местните власти става все по-актуална по 
разбираеми причини – световната тенденция за нарастване на населението в градовете 
и съсредоточаването на много икономически дейности в и около тях, както и тяхната 
уязвимост от последиците на климатичните промени. 

С оглед на краткия анализ за ролята на общините за изпълнение на политики за 
смекчаване на изменението на климата и адаптация към негативните последици, то 
могат да бъдат предприети следните действия: 

� Приемане на специализиран нормативен акт за стратегическото планиране на 
национално и местно ниво с ясни връзки и минимален набор от неприпокриващи 
се интегрирани стратегически документи с обособяване на ролята за планиране в 
областта на климата, съобразена с нивото на амбиция на целите и потенциалът за 
въздействие на национално и местно ниво. Това би изисквало и промени в актове 
като ЗООС, ЗУО, ЗЧАВ и други, където съществуват отделни разпоредби, задължа-
ващи кметовете на общини да разработват различни стратегически документи. 

� Промени в ЗОИК с цел обособяване на ролята на общините в контекста на усилията 
на националните институции за смекчаване на климатичните промени и за адапти-
ране към техните негативни последици, вкл. на инструменти за подкрепа. 

� Засилване ролята на НСОРБ и на регионалните асоциации на общините за 
подкрепа към местните власти – да подкрепи създаването на капацитет и експер-
тиза в областта на климата във всяко община и в условията на споделяне на ресурси, 
да насочва общините към подходящи финансови инструменти и да ги подкрепя 
за разработване на качествени проектни предложения по различни програми за 
финансиране, да подпомага планирането на политики/мерки за смекчаване и адап-
тация, да осигурява обмен на опит и споделяне на ресурси по активен и приобща-
ващ начин между общините; 

� Активно участие на общините в разработването на ключови стратегически доку-
менти на национално ниво, свързани с енергетика, климат, околна среда, регио-
нално развитие, сигурност, земеделие, икономика, транспорт, вкл. при подготовката 
на обхвата и приоритетите на оперативните програми и инструменти като Нацио-
налния план за възстановяване и устойчивост. 

� Национална оценка на плановете за интегрирано развитие на общините по Закона 
за регионалното развитие. Такава оценка може да се извърши от Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството, като включва отделни анализи, 
заключения и препоръки по отделните части на тези планове, за да може да се 
вземат нужните поуки и съответните действия, които да подобрят планирането на 
общините в бъдеще. Такава оценка следва да се извърши и относно изпълнението 
на тези планове съобразно отчетите, които общините ще изготвят. 

� Сътрудничество с бизнеса и проучване и оползотворяване на възможности за 
публично-частни партньорства. Реализирането на проекти чрез публично-частни 
партньорства ще е абсолютно необходимо за постигане на амбициозните цели в 
областта на климата на местно, национално, европейско и глобално ниво, което се 
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потвърждава от много международни документи и инициативи, които приканват 
за привличане на частните ресурси. Важно е да бъдат идентифицирани адекватни 
на местната реалност стимули, които ще насърчат бизнеса към действие по темата 
климат.

� Осигуряване на интегриране на приоритетите, свързани с климата в секторните 
политики чрез национални стратегически документи по начин, който подпомага 
общините директно и те на свой ред да планират интегрирано. 

� Добро стратегическо планиране на местно ниво на дейности в ключовите сектори 
за смекчаване на и адаптация към климатичните промени. Ключовите сектори 
по отношение на смекчаването на въздействието на изменението на климата са: 
„Жилищен сектор”, „Сектор на услугите (третичният сектор)”, „Общински дейности”, 
„Енергетика“ и „Транспорт“. Във връзка с адаптирането към климатичните промени 
се счита, че основните уязвими сектори са: „Сгради”, „Транспорт”, „Енергетика”, 
„Водоснабдяване“, „Отпадъци”, „Планиране на земеползването”, „Околна среда 
и биологично разнообразие“, „Селско и горско стопанство”, „Здравеопазване», 
„Гражданска защита и извънредни ситуации” и „Туризъм”. 

� Готовност за отделяне на общински бюджетни средства за съфинансиране на 
инвестиционни проекти, както и за меки мерки (анализи и проучвания) във всички 
ключови сектори, които са важни за текущото и дългосрочно стратегическо плани-
ране и постигане на заложените цели. 

� Предоставяне на повече възможности за директен достъп до европейски финан-
сови инструменти (не само грантове, но и ниско/безлихвени заеми, гаранции, 
облигации и т.н.), с които те да оперират за постигане на целите на Европейската 
зелена сделка. 

� Изготвяне на геореферирана оценка на риска за цялата територия на страната, 
която реално да позволява на всяка община в България да планира мерки за адап-
тация към климатичните промени в рамките на своите административни граници 
без да е необходимо да се възлага и изготвя допълнителна оценка на рисковете от 
общините. 

� Създаване на механизъм за централизирано и стандартизирано събиране на 
геореферирани и други данни, които да подпомагат анализите в областта на 
климата с осигуряване на възможно най-голяма прозрачност, стимулираща неза-
висими научни и други анализи, оценки, прогнози. 

� Разширяване на мрежата ЕкоЕнергия с други аспекти на климатичните политики. 

� Активно включване на общини от България в европейски програми и проекти за 
научни изследвания в областта на нисковъглеродните и чисти технологии – пости-
гането на амбициозните цели за неутрална към климата Европа през 2050 г. неиз-
бежно ще е съпроводено с иновации в различни сектори и би било добре ние да 
сме част от този процес от самото начало. 
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� Въвеждане на механизъм за по-широко прилагане на Зелени обществени 
поръчки – това от една страна ще привикне институциите към екологосъобразни 
дейности, а от друга ще подготви и бизнеса да предлага все повече екологични 
решения. Агенция по обществени поръчки полага усилия чрез различни обучения 
на държавни служители да стимулира включването на екологосъобразни критерии 
в обществените поръчки. Сред публикуваните материали на интернет страницата 
на АОП може да бъде намерено Ръководство за зелени обществени поръчки, както 
и списък на продуктовите групи, подходящи за включване на „зелени“ критерии при 
възлагане обществени поръчки и други помощни материали. 

� Стимулиране на цялостно екологично отношение на администрацията в нейното 
ежедневие с цел намаляване на въздействието върху околната среда и даването 
на личен пример на държавните служители в обществото – ползване на градски 
транспорт, пестене на ресурси – енергия, вода, хартия и др., разделно събиране на 
отпадъци и други дейности за лично поведение, които могат да бъдат утвърдени в 
общовалиден Зелен кодекс за поведение на държавните служители. 

� Участие в събития и мрежи на градове за обмен на информация за нови техноло-
гии, добри практики, инструменти за планиране. Наличието на актуална инфор-
мация за добри практики, технологии, инструменти за стратегическо планиране, 
научна и друга информация в тази сфера е от изключително значение. 

� Сътрудничество с научни центрове, образователни институции, ключови институ-
ции на изпълнителната власт. 

� Публичност на процеса на планиране и активна политика за ангажиране на обще-
ствеността и неправителствени организации. 

� Следене на документите, които се публикуват от ЕК във връзка с пътната карта 
за реализиране на Зелената сделка и периодично анализиране на възможните 
ефекти на местно ниво. 

Европа е в процес на дълбока трансформация, която е част от естествения стре-
меж на хората да постигат все по-високи цели, доверявайки се на своят потенциал за 
изобретателност. В тази връзка е нормално някои неща да не се случат по начина, по 
който ги планираме, други да бъдат по-трудни и по-бавни или да не доведат до успех, 
а трети – да се развият много по-бързо, отколкото някой е предполагал. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1450254&_dad=portal&_schema=PORTAL
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