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Abstract:  

The dynamic territorial expansion of cities changes the structure and functions of urban 

ecosystems and the benefits and services they provide. A holistic approach is needed that integrates 

biophysical structure and social function in order to understand complex socio-ecological urban 

systems. The application of local climate zones as units for defining urban structural typology is 

an appropriate approach to plan and maintain the green and blue infrastructure which is crucial for 

the health and wellbeing of the human beings. This methodological approach is applied in the city 

of Burgas in order to be in support of governing structures - with flexibility in decision making 

process; to tackling climate change; to optimize the urban environment etc.  

Keywords: local climate zones, spatial planning, ecosystem services, nature-based solutions, 

sustainable cities. 
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Съвременните предизвикателства, пред които са изправени градовете – като 

урбанизация, климатични промени и т.н. са обединени под № 11 → Sustainable Cities and 

Communities от глобалните цели за устойчиво развитие на ООН (Sustainable Development 

Goals, https://sdgs.un.org/goals). През последното десетилетие се създадоха редица 

стратегически документи, проекти и инициативи (European Biodiversity Strategies, European 

Climate Action and Green Deal, European Strategy on Green Infrastructure и т.н.), които се 

стремят да се справят с предизвикателствата и да работят заедно в посока на развитие на 

устойчивост и гъвкавост на съвременните територии, включително и връщане на природата 

в градовете (The greening of cities). 

Градовете или урбанизираните територии все по-често се идентифицират като 

социално-екологични или социално-екологично технологични системи. Следователно 

холистичен подход, който интегрира биофизичната структура и социалната функция, е 

силно необходим за разбирането на градските сложни системи (Qian et al., 2020). 

Градските територии са сложни системи, в които разнообразни и взаимодействащи 

социално - екологични явления създават екологични резултати, които понякога са 

непредсказуеми и предизвикателни за управление. Част от тази сложност, особено що се 

отнася до екологичните функции, е обозначена от хетерогенността на ландшафтните 

позиции и конфигурации, които се срещат при по-едри мащаби (Hamstead et al., 2016).  

Необходима е адекватна информация за градската структура и факторите, които 

обуславят присъщите черти на градския климат, качество на води, въздух и биота в 

урбанизирана среда. Климатичните промени и предизвикателствата, пред които са 

изправени градовете, поставят определени приоритети пред научните изследвания за целите 

на адекватно на човешките потребности планиране на селищната среда. Последните години 

показват засилено внимание към съчетаване на предимствата на сателитната информация с 

данни, постъпващи от безпилотни летателни апарати за прецизно отразяване на градската 

структура и ясно идентифициране на екологичните процеси и явления, свързани с нея. 

Целта на настоящото изследване е да приложи методиката за климатична 

класификация за урбанизираните територии, представени чрез „локални климатични зони” 

(по Stewart and Oke, 2012) за конкретно градско пространство (Бургас).  
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Задачите на изследване са свързани с:  

- описание на методиката за климатична класификация за урбанизираните 

територии;  

- представяне на приложението на методиката и ползите от изследването в даден 

тестови район.  

МЕТОДИКА  

Методиката за климатична класификация за урбанизираните територии (Stewart and 

Oke, 2012) успешно се прилага в различни по генезис и структура градски пространства през 

последните години и постепенно се утвърди като водеща класификационна схема за такъв 

род изследвания (Попов и др., 2019).  

Класификацията разделя градските и извънградските ландшафти в 17 стандартни категории, 

като всяка от тях е определена на основата на синергичното отчитане на свойствата на 

застроената площ и земното покритие, влияещи върху температурата на въздуха и на 

земната повърхност. Локалните климатични зони са разработени като лесно разбираема 

климатично базирана класификация на градски и извънградски обекти, което осигурява 

обективно сравнение на градските климати между различни градове чрез употребата на 

стандартни, редовно събирани метеорологични данни (Попов и др., 2019). 

Главните етапи на работа включат най-общо три изследователски процедури: 1) определяне 

за зоната, 2) илюстрация на зоната и 3) статистическа характеристика, получена чрез 

обработка на данните от теренните измервания (Попов и др., 2019). Съществуват десет типа 

застроени площи (от LCZ 1 до LCZ 10) и седем типа (класа) земна повърхност (от LCZ A до 

LCZ G) (Stewart and Oke, 2012).  

В настоящото изследване са включени резултатите само от първата изследователска 

процедура, поради текущата обработка на данните от теренните изследвания.  

Тестов район 

            Град Бургас се нарежда на второ място по площ в страната след столицата. Това е 

ясно доказателство за тенденцията на разширяването на територията на града през 

последните години.  
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В пространствено отношение територията на община Бургас е изключително комплексна, с 

висока степен на фрагментираност на отделните части от нейната територия, което се 

обуславя главно от наситеността на пространството ѝ с обширни водни обекти. Тази сложна 

география на общината е важен фактор за инфраструктурното осигуряване на територията, 

като в значителна степен тя е предопределила развитието и конфигурацията на селищната 

мрежа и модела на социално-икономическото й развитие. От друга страна, географското 

положение на общината в рамките на националното пространство, непосредственият 

контакт с акваторията на Черно море чрез Бургаския залив и положението ѝ спрямо 

основните комуникационно-транспортни коридори и урбанистични центрове, е главно 

сравнително предимство на общината, имащо определящо значение за нейното 

пространствено и функционално-икономическо развитие (ПИРО на община Бургас 2021-

2027 г.).  

В последните години общината амбицирано работи за постигането на балансирано и 

интегрирано териториално развитие. Районът на Бургас е един от най-бързо развиващите се 

иновационни центрове с ясно начертани стратегически цели за територията, включващи  

конкретни мерки и механизми за гъвкаво и адаптивно обхващане и отразяване на 

предизвикателствата на средата – интегрирано използване и ефективно управление на 

наличните в общината капитали и ресурси: човешки, финансови, физически и природни 

(ПИРО на община Бургас 2021-2027 г.). 

*** 

           Настоящото изследване за територията на град Бургас следва методическите стъпки 

в разработката за град София (по Попов и др., 2019): в ГИС среда територията на изследване 

се разделя на еднакви по големина и форма териториални единици – равномерна мрежа от 

квадратни клетки (грид) със страни 250 m х 250 m. 

По този начин се постига уеднаквяване на обхвата на отделните единици, което от своя 

страна прави приложението на геостатистическите и пространствено-интерполационните 

методи по-надеждно и обосновано (Попов и др., 2019).  

Методически грид клетките са дистанционно определени с помощта на данни от въздушно 

заснемане на територията с безпилотна летателна система (ноември 2020 г.) - по 
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преобладаващия процент на типа застрояване във всяка клетка е определен вида на 

функционалната зона (по Qian et al., 2020).  

Използвани са и следните данни:  

- DSM; 

- Google Earth; 

- карти за земеползването и земното покритие.  

След първоначалния етап на дистанционно идентифициране на локалните климатични зони, 

като втора стъпка се определи списък от дискусионни клетки (които не е било възможно да 

се класифицират визуално), и те се верифицираха на терен: 

 

Фиг.1. Маршрут, по който са верифицирани зоните     

РЕЗУЛТАТИ  

             Територията на град Бургас е разделена на еднакви по големина и форма 

териториални единици – равномерна мрежа от квадратни клетки (грид) със страни 250 m х 

250 m с площ от 6 ha, като техният брой е 581. 

             В града са идентифицирани 14 типа локални климатични зони:  

Табл.1. Локални климатични зони (ЛКЗ) в град Бургас 
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ЛКЗ Брой клетки от общия брой Площ (hа) Площ % 

ЛКЗ_3 Компактно ниско застрояване 3 18 0,51 

ЛКЗ_4 Високо застрояване с отворени 

пространства 
8 48 1,37 

ЛКЗ_5 Средновисоко застрояване с 

отворени пространства 
118 708 20,30 

ЛКЗ_6 Ниско застрояване с отворени 

пространства 
28 168 4,81 

ЛКЗ_8 Широкоплощно ниско 

застрояване  
87 522 14,97 

ЛКЗ_9 Застрояване с ниска гъстота 11 66 1,89 

ЛКЗ_10 Тежка промишленост 70 420 12,04 

ЛКЗ_А Гъста дървесна растителност 4 24 0,68 

ЛКЗ_B Рядка дървесна растителност 35 210 6,02 

ЛКЗ_C Храстовидна растителност 6 36 1,03 

ЛКЗ_D Ниска растителност 79 474 13,59 

ЛКЗ_E Запечатани повърхности 24 144 4,13 

ЛКЗ_F Почва/пясък 27 162 4,64 

ЛКЗ_G Водни площи 81 486 13,94 

Общо 581 3486 100 

 

 

Фиг.2. Картосхема на локалните климатични зони 



15 
 

 

Фиг.3. Картосхема на локалните климатични зони в по-едър мащабПриложение на резултатите 

Приложението на методиката за локалните климатични зони цели да предостави 

максимално количество информация за градското устройство в контекста на социално-

екологичните хибридни градски системи (Qian et al., 2020) 

- структурност – отчитаща земното покритие на територията (с информация за 

абиотични и биотични елементи на природната среда). И тук в зависимост от 

особеностите на зелената система в Общия устройствен план (ОУП) на населеното 

място, могат да отделят различни групи. Най-често това са следните групи зелени 

системи: (1) зелени открити пространства, (2) водни тела, (3) дървесна покривка, (4) 

зелени покриви и (5) вертикални зелени системи (Bartesaghi Koc, Osmond, & Peters, 

2018) или (1) непропускливи, (2) смесени, (3) пропускливи и (4) водни типологични 

класификации (Koc et al., 2019). В зависимост от целта на изследването е възможно 

тези типологични групи да се усложнят като се разделят на подгрупи според ОУП – 

например 1а – зелени открити пространства в група Озеленяване, спорт и атракции; 

1б – дървесна растителност в група Озеленяване, спорт и атракции и т.н. (пример от 

ОУП – Бургас).  

- функционалност – отчитаща функциите на територията. В зависимост от 

установените устройствени зони, територии и режими в ОУП на населеното място, 

могат да отделят различни групи. Най-често това са следните групи според 

застрояването: жилищни, търговски, индустриални и смесени зони (Qian et al., 2020). 

Всяка група може да се раздели и на подгрупи (в зависимост от това дали се търси 



16 
 

по-опростен или подробен вариант на класификация)  – например индустриалната 

може да се раздели на производствена, високотехнологична зона и т.н.  

- население – информацията може да се допълни с брой на населението във всяка 

клетка - включително и с възрастова структура, за да се откроят уязвимите групи 

население. 

Информацията в протоколите/паспортите за всяка локална климатична зона (по 

(Stewart and Oke, 2012, Попов и др., 2019) може да се допълни и актуализира с нови данни и 

статистически анализи за околната среда (Koc et al, 2019):  

• Изследване на интензитета на градския топлинен остров (извършва се към момента, 

предстои да се публикуват резултати) .  

В много региони на света, в резултат на климатичните промени се очаква да нараснат 

горещите вълни, включително и увеличаване на температурата на въздуха в градовете 

(Genelletti et al., 2020), което допълнително засилва ефектът на градските топлинни острови. 

Сред природните бедствия, които възникват в Европа, температурните аномалии 

(проявяващи се като горещи вълни в градовете) причиняват най-много фатални случаи сред 

населението (Genelletti, 2020). 

• Капацитет за осигуряване на различни видове екосистемни услуги (възможности за 

градско земеделие; регулиране на водните потоци и превенция от наводнения; 

охлаждащ ефект на градската зелена инфраструктура; поддържане на хабитати и 

тяхното биоразнообразие; възможности за рекреация и т.н.)  

MCDA матрица за оценка на екосистемни услуги от урбанизирани единици:  

- алтернативи -  урбанизирани единици (социално-екологични хибридни обекти, 

съчетаващи функции и свойства на урбанизираните пространства); 

- критерии -  екосистемни/ландшафтни функции; 

- резултат → матрица, чрез която с метода PROMETHEE (Preference Ranking 

Organization METHod for Enrichment of Evaluations) могат да се изведат за всяка 

урбанизирана клетка набор (пакет) от екосистемни услуги - (по Fontana et al., 2013): 

например за тип зона високо застрояване с висока плътност и определен % зелена 

площ, са релевантни съответни функции, привързани към определени екосистемни 
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услуги. Така ще могат да се осигуряват (на теория – т.е. капацитет) и сравняват 

екосистемни услуги във всяка клетка. 

Получените данни предоставят възможност и за анализ на конфликтните зони – 

клетките с най-ниски стойности на осигуряване на екосистемни услуги – чрез предложения 

за оптимизиране на средата с помощта на природно-базираните решения (nature-based 

solutions).   

За справяне с предизвикателствата, свързани с устойчивостта към климатичните промени, 

здравето и благосъстоянието в градските райони, все повече настоящи политически 

платформи пренасочват фокуса си от екосистемно-базирани решения към решения, 

основани на природата (nature-based solutions), широко дефинирани като решения на 

социални предизвикателства, които са вдъхновени и поддържани от природата/ природни 

елементи. Резултатът от природно-базираните решения е осигуряването на съпътстващи 

ползи, като подобряване на атрактивността на териториите, здравето и качеството на живот 

на населението и създаване на зелени работни места. Природно-базираните решения могат 

да имат екологични, социални и икономически ползи и/или разходи в рамките на 

социалните предизвикателства, свързани с градовете в светове мащаб (Raymond et al., 2017).  

Карти на екосистемни услуги:  

- на осигуряването (на капацитета за осигуряване); 

- на нуждата – човешки фактор (чрез уязвими групи население – възрастни хора и 

малки деца); 

- серии от карти с обобщаващи данни – по устройствени зони и др.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Предложеният подход/ резултатите се очаква да повлияят върху начина на вземане на 

решения: 

- Чрез интегрирането на структура и функции, този подход разкрива 

пространствената хетерогенност на сложните градски социално-икономически 

системи;  
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- Чрез анализирането на информацията на различни пространствени нива, 

съществува голям потенциал за оптимизиране на градското планиране и 

управление - например извеждането на статистическа информация по райони и 

зони от ОУП:  

Пример от ОУП на Бургас: Зелени системи: 1. Гори, 2. Лесопарк, 3. Озеленяване, 

паркове и градини, 4. Улично озеленяване, 5. Озеленяване, спорт и атракции, 6. 

Гробищен, мемориален парк, 7. Зоопарк – всяка от тези категории на Зелената 

система допринася за охлаждането на територията, за регулирането на 

наводненията с определени стойности; Жг“ – устройствена жилищна зона с 

преобладаващо застрояване с голяма височина и плътност/ П – производствена 

устройствена зона – допринасят най-малко за охлаждането на територията, 

предоставят най-малко възможности за рекреация и т.н.  

В резултат на извършеното изследване се заключава, че има голяма необходимост от 

създаването на универсална пространствена единица в условията на бързо променяща се 

градска среда: 

- гъвкавост при вземането на решения – в подкрепа на управляващите структури;  

- предизвикателства с изменението с климата – оптимизиране на градската околна 

среда; 

- възможност за решаване на социални неравенства (често само заможните 

квартали на градовете се ползват от зелени решения - покриви/ стени и т.н., 

McPhearson et al., 2013) и др.   
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