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ПАРТНЬОРИ МРЕЖА ОТ ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ СТРУКТУРИ 

ДЕМОНСТРАТОРИ 

Устието на река Елба, Германия; Седен Странд, Одензе, Дания; 

Басейна на река Тордера, Испания; Природен парк Портофино, 

Италия; Басейна на река Айсел, Холандия; Басейна на река Ин, 

Австрия; Крайбрежна зона Архус, Дания; Басейна на река Тур, 

Швейцария; Басейна на река Вар, Франция; Крайбрежна зона 

Бушельор, Франция. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛИ  ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Басейна на река Камчия, България; Басейна на река Пилица, 

Полша; Басейна на река Босут, Хърватия; Басейна на река Дрина, 

Сърбия; Басейна на река Колубара, Сърбия; 

МЕЖДУНАРОДНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

Басейна на река Чао Прая, Тайланд; Крайбрежието на Тайван; Рио до 

Кувес, Бразилия; Басейна на река Кланг, Малайзия; Басейна на река 

Яндзъ, Китай; Басейна на река Чиндвин, Мианмар; Басейна на река 

Тараго, Австралия; Басейна на река Тринити, САЩ; Делтата в залива 

Сан Франциско, САЩ; Басейна на река Пиура, Перу; Рио Фрио, 

Колумбия / Магдалена; Басейните на река Канявералехо, Лили и 

Мелендес, Колумбия; Сейнт Маартен, Карибите. 

RECONECT (Възстановяване на екосистемите чрез природо-

съобразни решения за намаляване на хидро-метеорологичния 

риск) се финансира от програмата за изследвания и иновации на 

Европейския съюз „Хоризонт 2020“ по договор за безвъзмездна 

финансова помощ № 776866.  



Проектът RECONECT има за цел да подобри Eвропейската 

референтна рамка за природо-съобразни / екосистемни 

решения (Nature Based Solutions) за намаляване на 

хидрометеорологичния риск чрез демонстриране, доказване 

на предимствата, и практическо внедряване на 

едромащабни природо-съобразни решения в районите 

извън големите населени места. 

 

В ерата на повишен кумулативен натиск, на който са 

подложени природните ресурси на Европа, RECONECT ще 

допринесе за изграждането на нова култура на съвместно 

„планиране на земеползването“. Това свързва 

намаляването на хидрометеорологичния риск с целите на 

местното и регионалното развитие в устойчива и финансово 

жизнеспособна форма. 

 

За постигането на тези амбициозни цели консорциумът на 

прокета RECONECT обединява усилията на 

безпрецедентно трансдисциплинарно партньорство между 

изследователски институти, индустриални партньори 

(МСП и големи консултантски организации), държави 

агенции, регионални и местни администрации, които са 

съпричастни към постигането на целите на проекта. 

 

RECONECT обединява внимателно подбрани 

Демонстратори и Последователи, които покриват широк и 

разнообразен спектър от местни условия, географски 

характеристики, институционални / управленски структури 

и социални / културни условия.  

 

Мрежата от обекти демонстрира едромащабни природо-

съобразни решения за намаляване на хидро-

метеорологичния риск, които успешно доказват 

възможностите за разрастване и обмен на технически и 

организационни решения между обектите.   

 
 
 
 
 

 

Проектът ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЕТО ЗА ПРИРОДО-

СЪОБРАЗНИТЕ РЕШЕНИЯ (NBS) в контекста на намаляване 

на хидрометеорологичния риск, с фокус върху наводненията, 

бурите, свлачищата и сушите.  

ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВАТА от доказателства за 

концепцията на едро-мащабните NBS, чрез съвместно 

създаване на нови обекти и мониторинг на съществуващи 

структури. 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА БАРИЕРИТЕ свързани със 

социалното и културно възприемане на NBS и 

съществуващите регулаторни рамки както и предлагане на 

начини за тяхното преодоляване. 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ в посока оценка, 

избор, проектиране, експлоатация, поддръжка и извеждане от 

експлоатация на NBS. 

ВЗАИМСТВАНЕ и разрастване на NBS обектите в различни 

аспекти чрез пътната карта RECONECT. При разработването 

на мрежата от обекти RECONECT взема предвид динамиката 

на пазара, създаването на знания, институционалното 

предприемачество и посредничеството. 

Седен Странд, Одензе, Дания 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Природен парк Портофино, Италия 

ЕКОСИСТЕМНО БАЗИРАНА РАМКА : създаване на рамка за 

подкрепа на съвместното сътрудничеството в приложението на 

NBS за ефективно намаляване на хидрометеорологичния  риск.  
 
 

 
МРЕЖА ОТ NBS ОБЕКТИ : демонстраторите и последователите 

показват нов подход в планиране на земеползването, свързващ 

намаляването на хидрометеорологичния риск с местното и 

регионалното развитие.  
 
 

 
RECONECT ПЛАТФОРМА ЗА УСЛУГИ: предоставя информация в 

реално време за функционирането на NBS и доказва възможностите 

за разрастване и взаимстване. 

 

 

RECONECT ПЪТНА КАРТА : Опитът и резултатите получени от 

проекта RECONECT се обобщават в доклад до Европейската 

Комисия, който ще бъде използван като основа за създаването на 

пътна карта на NBS в Европа и за целия свят. 


