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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
ОТ НИКОЛАЙ МИТКОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ  

ОТНОСНО: Участие на Община Първомай като партньор на Община Пловдив при 
подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ по програма „LIFE”, подпрограма „Действия за 
климата”, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 – „Устойчиво 
управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на 
крайбрежните ивици и наводнения”. 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  Настоящото предложение се внася на Вашето внимание по повод възможността за 
участие на Община Първомай като партньор на Община Пловдив при подготовка на 
ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване по програма LIFE, подпрограма „Действия за 
климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на 
водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и 
наводненията".  

 Програма LIFE, е един от финансовите инструменти на Европейския съюз, който 
съвместно със структурните и кохезионния фонд, подпомага проекти за опазване на околната 
среда, природата и КЛИМАТА на територията на ЕС.  

 Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда, се 
превръщат във все по-сериозни предизвикателства за икономиката, природните ресурси и 
човешкото здраве в световен мащаб. За да преодолее тези предизвикателства, в текущия 
програмен период (2014-2021 г.) Европейският съюз предоставя редица възможности за 
финансиране на действия по климата, вкл. Програма LIFE. Предвижда се, те, да нараснат 
съществено през следващата финансова рамка, с приемането на нова стратегия за развитие 
на ЕС, представена от ЕК на 11.12.2019 година - „Европейският зелен пакт“ (the European 
Green Deal). Основната цел на предложената стратегия е превръщането на климатичните и 
екологичните предизвикателства във възможности за основните секторни политики и 
осъществяване на справедлив преход, приобщаващ всички за постигане на устойчивост в 
европейската икономика. 

Определящо в политиката на адаптация към изменението на климата, е да се осигури 
опазването на човешкия живот и общественото здраве при риск от бедствия - наводнения, 
засушаване, загуба на биоразнообразие, общински площи и водни ресурси.  

За успешна подготовка и реализация на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ по Програма LIFE, 
подпрограма „Действия за климата“, екипът, разработващ концепцията на проекта ще бъде 
подпомогнат от водеща европейска институция с богат опит, каквато е Австрийската 
Агенция по околна среда (ААОС). 

Обхват на специфичните предизвикателства и задължения, пред Община 
Първомай: 



1. Риск от наводнения в резултат от преливане на реки. 
Община Първомай попада в район със значителен потенциален риск от наводнения 

(РЗПРН) и има задължения за изпълнението на мерките в Плана за управление на риска от 
наводнения на Източнобеломорски район (ПУРН 2016-2021), приет с Решение № 
1109/29.12.2016 г. на Министерски съвет.  

2. Риск от наводнения в резултат от интензивни валежи. 
Изменението на климата се очаква да доведе до по-висока интензивност на 

дъждовете. Увеличават се изискванията към градската техническа инфраструктура в 
условията на нараснал риск от обилни валежи, което води до наводнения на сгради и 
възпрепятстване на движението по пътищата.  

3. Риск от засушаване. 
Зачестяването на периоди с продължително засушаване, носи сериозен риск от 

недостиг на вода за напояване на зелените площи за обществено ползване.   
4. Загуба на биоразнообразие. 
Екстремните климатични явления водят до загуба на биоразнообразие, видно от 

необходимостта за извършване на консервационни дейности за опазване на ЗЗ „Река 
Марица“ и ЗЗ „Марица-Първомай“. 

Не е отчетен и потенциалът на територията за едновременно реализиране на няколко 
функции: естествено задържане на водата от река Марица, за предпазване от наводнения и 
възстановяване на деградирали местообитания и на биоразнообразието. 

От изброените предизвикателства пред Община Първомай, произтича необходимост 
от предприемане на комплекс от действия, които да доведат до катализиране на процеси за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по европейски и национални програми, 
допринасящи за изпълнение на задълженията на Община Първомай, определени с 
Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район (ПУРН 
2016-2021) и в съответствие с Националната стратегия и Плана за действие за адаптиране 
към изменението на климата на Република България, одобрени с Решение № 621 от 
25.10.2019 г. на Министерски съвет. 

Възможност за финансиране: 
Във връзка с гореизложеното представям на Вашето внимание възможност за 

кандидатстване на Община Първомай като партньор на Община Пловдив по програма LIFE.  
Обхват на дейностите в проектното предложение: 

            Подготовката на проектното предложение ще даде възможност да бъдат предложени 
решения за: 

 Управление на водите, в условията на зачестяване на периоди с продължително 
засушаване. Избор на климатични и хидроложки модели за изменението на климата и оценка 
на натиска и въздействията върху пресните води. Прилагане на практики във връзка със 
засушаването, включително интернет платформи. 

 Превенция на риска от наводнения, за обезпечаване на нормалната 
хидравлична проводимост на реките, чрез изграждане на зелена инфраструктура или зелена, 
в комбинация със сива инфраструктура, като допълващи мерки за реките. Дейности по 
възстановяване на заливни зони и подобряване задържането на водите. Планиране и 
изграждане на системи за ранно предупреждение за населението на общината. 

 Превенция на риска от наводнения, вследствие на интензивни дъждове. 
Проучване и осигуряване отвеждането на дъждовни води, с ефективни и икономически 
достъпни технически средства - цели се предпазване на съоръжения и критична 
инфраструктура от разрушения и повреди в резултат от поройни наводнения.  

 Възстановяване на естествени крайречни местообитания и местообитания на 
видове, предмет на опазване в ЗЗ „Река Марица“ и ЗЗ „Марица-Първомай“. 

 Финансови средства от бюджета на Община Първомай: 
Финансирането на интегриран проект по програма LIFE, е многокомпонентно и изисква 

предвиждане на средства от:
 безвъзмездна финансова помощ в размер на 60 % от проектното предложение; 



 съфинансиране в размер на 40% със собствени средства, в качеството си на партньор 
по проекта;(1) 

 допълване с други национални средства, различни от LIFE; (2) 
 осигурено финансиране на проекти, които допълват целите на предложението. (3) 

КОМПОНЕНТ (1): Собствените вноски на бенефициентите по проекта може да бъдат 
покрити от нестартирали дейности, за които има осигурен общински бюджет в обхвата на 
проектното предложение. 
КОМПОНЕНТ (2): Възможност за мобилизиране на допълващ национален фонд, съгласно 
изискванията на програма LIFE, предоставят програмите с финансиране от европейските 
структурни и кохезионен фондове, в т.ч. Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“ 
(ОПОС).  
КОМПОНЕНТ (3): Община Първомай ще търси финансиране по релевантни проекти по 
ОПОС 2014-2020 г., които допълват целите на предложението. 

Очаквана индикативна стойност за един интегриран проект е ≈ 15 милиона евро. 
Всяка една от общините партньори ще разполага със средства за участие в проектните 
дейности, в зависимост от приоритетите си и осигурените средства за собствени вноски. 
Управлението на проекта ще се извършва от община Пловдив. 

Очаквани срокове (по аналогия с 2019 г.): 
Проекти за техническа помощ по подпрограмата за действия в областта на 

климата 
4 април 2020 г.: Отваряне на покана 
16 юли 2020 г.: Краен срок за кандидатстване 

Интегрирани проекти по подпрограмата за действия в областта на климата 
 4 април 2020 г.: публикуване на поканата за представяне на предложения 
 5 септември 2020 г.: краен срок за кандидатите да представят концепции за ИП на 

Възложителя 
 Ноември 2020 г: информация за кандидатите за резултатите от оценката и покана за 

представяне на пълни предложения  
 Ноември 2020 г. - януари 2021 г.: фаза на допълване и отговори 
 6 март 2021 г.: краен срок за представяне на пълните предложения за ИП на 
Възложителя 
 Март - май 2021 г.: оценка на предложенията 
 Юни - юли 2021 г.: преглед на предложенията 
 Октомври 2021 г.: подписване на индивидуални споразумения за безвъзмездно съ-

финансиране  
Очаквана продължителност на проекта: над 5 години 

Ползи:
От решаващо значение за адаптацията е дейностите да бъдат съобразени с 

конкретните регионални и местни обстоятелства, включително рисковете, произтичащи от 
изменението на климата. 

Икономически ползи: Наводненията остават едно от най-скъпите природни 
бедствия. Проектни предложения по Програма LIFE, подпрограма за действия по климата ще 
се оценяват с повече точки, ако покриват по-широк спектър от действия, включително с 
очаквано положително влияние върху опазване на биологичното разнообразие. 
Икономически обосновано е при одобрение на проектното предложение, предвидените 
средства от общинския бюджет да бъдат пренасочени за собствени вноски, в размер на 40 %, 
в качеството си на  партньор по проекта. Това ще донесе „добавена стойност“ за 
изпълнението и на други мерки по адаптация към изменение на климата, като превенция при 
наводнения, причинени от поройни дъждове, запушване на канализации и др., които са факт 
с различна повтаряемост за територията на община Първомай. 



Екологични ползи: Подобряването на екосистемните услуги, които предоставят 
възможност за едновременно реализиране на няколко функции: естествено задържане на 
водата от реките, предпазване от наводнения, подхранване на подземните води, 
възстановяване на крайречни местообитания и биоразнообразието в тях и създаване на места 
за разнообразно екологично обучение и отдих.  

Перспективи:

Възстановяването и запазването на крайречната територия, като зона за естествено 
задържане на водата ще подкрепи целите на „Европейския зелен пакт“ (the European Green 
Deal) - нова стратегия и финансов инструмент, изцяло разработена за справяне с 
климатичните промени и постигане на устойчивост на икономиката на ЕС. Успешно 
реализиране на проектното предложение ще разшири възможностите за осигуряване на 
допълнителни средства на Община Първомай през следващите програмни периоди, с 
повишен финансов ресурс за ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА. 

Предвид гореизложеното, Ви предлагам следното  

                                                          Р Е Ш Е Н И Е:

 На основание чл. 21, ал.1, т.12, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.2 и ал.3 
от Закона за водите, Общински съвет на Община Първомай: 

1. Дава съгласие за участие на Община Първомай като партньор на Община Пловдив 
при подготовка на  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ по програма „LIFE“, подпрограма „Действия за 
климата“, Адаптация към изменението на климата. 

2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши последващи действия във 
връзка с участието на Общината като партньор на Община Пловдив при подготовка на 
ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ по програма „LIFE“, подпрограма „Действия за климата“, 
Адаптация към изменението на климата. 

3. Дава съгласие Община Първомай да осигури съфинансиране в размер на 40%, в 
качеството си на партньор по проекта; 

     4. Упълномощава Кмета на Община Първомай в случай, че необходимите за финансиране 
средства в размер на 40 % от общински бюджет не могат да бъдат осигурени от бюджета, да 
преговаря с други финансови институции по осигуряване на съфинансиране.

МОТИВИ:  Изразеното намерение на Община Първомай да участва като партньор в 
тази програма, ще доведе до множество икономически и екологични ползи, едни от които ще 
бъдат: подобряване на екосистемните услуги; опазване на човешкия живот и общественото 
здраве при риск от бедствия - наводнения, засушаване, загуба на биоразнообразие, общински 
площи и водни ресурси. 

С уважение, 

НИКОЛАЙ МИТКОВ 
Кмет на Община Първомай


