
Изграждане на капацитет на местните власти за напредък в 
областта на климатичните промени и устойчивата енергия: 
планиране, действия, мониторинг

Представяне на проекта Covenant capaCity
Специализирано обучение за общински ръководители и 
специалисти

www.covenant-capacity.eu



Какво е Covenant capaCity?

Covenant capaCITY е тригодишен проект за 
обучение на местните власти, както и на 
организациите и институциите, които им 
съдействат по въпросите на борбата с климата и 
устойчивата енергия.
Проектът стартира през юни 2011 г. и ще продължи 
до май 2014 г. Той е съфинансиран от Програмата 
на Европейската комисия “Интелигентна енергия 
за Европа”.
Главната цел на проекта е да подпомогне 
развитието на повече устойчиви енергийни 
общности в Европа.
Това ще се постигне чрез изграждане на капацитет 
по въпросите, свързани с Плана за действия 
за устойчива енергия (ПДУЕ) – от мотивация, 
планиране и изпълнение до мониторинг и оценка.

Кой може да получи обучение?

•	 Достъпна програма за обучение се предлага 
на представителите на местните власти – 
общински ръководители и специалисти

•	 Програма за обучение на обучители за 
засилване на подкрепата към общините се 
предлага на:
•	 сдружения и мрежи на местните власти
•	 енергийни агенции 
•	 НПО

•	 Активна подкрепа за 92 избрани общини за 
поетапно разработване и/или подобряване 
на техните ПДУЕ. В тези дейности са ангажирани 
помощни екипи от 12 европейски държави.

Как можете да се включите?

СТЪПКА 1: РЕгИСТРИРАнЕ
Направете заявка за достъп до онлайн 
платформата за обучение и опишете от какво 
обучение се нуждаете (достъпът изисква 
одобрение – допускат се само представители 
на изброените по-горе целеви групи)

СТЪПКА 2: ВлЕзТЕ И УчЕТЕ!
Можете да избирате от 8 тематични модула, 
с разяснения плюс интерактивни елементи 
(въпросници, пособия, игри, …)

СТЪПКА 3: ОбРАТнА ВРЪзКА
Повишиха ли се Вашите знания? Споделете 
своите идеи и препоръчайте обучението на други 
специалисти.

Какво ви предлагаме? 
•	 онлайн платформа за обучение по 8 теми

•	 създадена специално за целите на проекта
•	 обучение според нуждите на индивидуалния 

потребител
•	 тествана от експерти

•	 конференции
•	 семинари
•	 уебинари
•	 кръгли маси
•	 програма за обучение на обучители

запознайте се с това безплатно предложение 
за обучение!



Фокус на програмата за обучение

Проучени са осем взаимно свързани теми  
(представени като онлайн модули):  

•	 Инвентаризация на емисиите на парниковите газове 
•	 Разработване на ПДУЕ 
•	 Ангажиране на заинтересованите страни
•	 Обществени поръчки
•	 Сгради
•	 Транспорт
•	 Отпадъци 
•	 Воден сектор

Всяка тема има две нива:

•	 начинаещи общини без разработени ПДУЕ
•	 напреднали и много напреднали общини с разработени 

ПДУЕ, които се нуждаят от подобряване

 Всяка тема се състои от:

•	 Кратко въведение (“основите” – какво трябва да бъде направено, защо това е така и каква важна информация 
е необходима за общините)

•	 Ключови въпроси (определящи значимостта на дейностите за местните власти)
•	 Препоръчителни стъпки
•	 Дейности (работа с населението, политика, финанси – с полезни съвети за общинските ръководители и 

специалисти)
•	 Ръководство (тенденции в по-широкия политически контекст, препоръчани от проекта пособия, полезни 

съвети и връзки, и др.)

Международен фокус: 

Предлаганата програма е практически насочена 
и използва единен подход за обучение на 
професионалистите в областта. Първоначално 
ще се предлага обща европейска версия (на 
английски език) – приложима за местните 
власти в Европа. Тя ще бъде последвана от 
13 национални версии, които ще отразят 
специфичните аспекти за всяка страна на нейния 
език за: българия, Великобритания, гърция, 
Естония, Италия, Кипър, Полша, Румъния, 
Словения, Финландия, Франция, Хърватия и 
Швеция.

Оценяваме Вашия успех

•	 Тъй като основните целеви групи са 
професионалисти, които разполагат 
с ограничено време, програмата е 
структурирана в опростени раздели (всеки 
ще изисква приблизително 10-15 минути за 
разглеждане и запознаване). 

•	 След всеки раздел потребителят може да 
набере една точка, като по този начин събира 
точки до края на програмата – завършилите 
обучението могат да получат сертификат... 

•	 А в края, може би, и награда… 
Консорциум с богат опит, съставен от 19 
партньори от 15 страни, е готов да Ви помогне 
с тази програма! Присъединете се към 
нас, учете, споделяйте опит и нека се 
забавляваме заедно!

Проектът Covenant capaCITY 
поддържа инициативата 
Споразумение на кметовете, 
като помага да се изгради 
капацитет в (потенциалните) 
присъединили се към Споразумението местни 
власти и (потенциалните) координатори и 
поддържащи структури на Споразумението.

www.eumayors.eu



Да действаме за енергията (Act on Energy)
www.actonenergy.org.uk

ICLEI – Европейски секретариат (ICLEI Europe)
www.iclei-europe.org

Център за социални иновации (ZSI)
www.zsi.at

Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия
www.ecoenergy-bg.net

Община Бургас
www.burgas.bg

WWF Дунавско-Карпатска програма – България
www.wwf.bg

Град Копривница 
www.koprivnica.hr

Агенция за местно развитие (ERKAS) 
www.erkas.ee

Финландска консултантска група “Обучение и консултации” ООД (FCG)
www.fcg.fi

Действия по климата (CAN-F) 
www.rac-f.org

Регионална енергийна агенция на Крит (REAC) 
www.crete.gov.gr

Град Падова
www.padovanet.it

Консултантска фирма Sogesca 
www.sogesca.it

WWF – Полша
www.wwf.pl

Агенция за енергийна ефективност и защита на околната среда 
(AEEPM) 
www.managenergy.ro

Асоциация на общини и градове (SOS) 
www.skupnostobcin.si

Град Малмьо
www.malmo.se/sustainablecity

Общини за климата (CM) 
www.klimatkommunerna.se

Институт за изследване на жилищното и градското развитие (IHS)
www.ihs.nl
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Този проект се съфинансира от Европейската 
комисия чрез Програмата „Интелигентна енергия 
за Европа”.

Цялата отговорност за съдържанието на 
тази публикация се поема от авторите. Тя 
не отразява задължително мнението на 
Европейската общност. Европейската агенция 
за конкурентоспособност и иновации и 
Европейската комисия не носят отговорност 
за използваната по какъвто и да е начин 
информация, съдържаща се в нея.

www.covenant-capacity.eu


