
Нашият 
проект

CONURBANT се основава на убеждението, че малките градове в ЕС 
срещат сериозни трудности в енергийното управление и планиране, 
поради липсата на умения и ресурси, докато средните и малките 
градове имат по-голяма отговорност, свързана с пo-голямата 
населеност на човешката дейност и по-сложните въпроси за 
устойчиво управление, планиране и мобилност  на териториите. 
Проектът CONURBANT има за цел да помогне на средните и големите 
градове, както и на по-малките градове в техните области, чрез 
изграждането на подход, използващ партньорска подкрепа и 
обучение между общините с по-малък и по-голям опит, в рамките на 
Конвента на кметовете.

ще помогнем на общините да разберат ползите от по-чистите 
ни градове

ще помогнем на общините в разработването на техните 
планове за действие за устойчива енергийност

ще създадем устойчиви връзки между малките,
средните и големите градове в ЕС

ще покажем на общините, че тяхната роля за по-зеленото ни 
бъдеще е от съществено значение

ще включим местните политически ръководители и други 
заинтересовани страни, за да гарантираме положителното 
въздействие на нашия проект

Как?
8 общини и най-малко 40 агломерации ще бъдат обучени на 

местно ниво
ще бъдат организирани 2 отворени обучителни сесии в 

Брюксел за общините от ЕС
редоставяне на обучителни материали на националните езици, 

както и на английски език
ще се проведе по 1 местен форум във всяка от участващите 

общини
8 устойчиви Плана за действие в обучаващите се градове
40 устойчиви плана за действие в агломерациите
1 местен форум във всяка участваща община
50 новоподписали Конвента на кметовете
1 енергиен ден в 10 области от проекта всяка година

Какво 
представлява 
Конвента на 
кметовете?
Конвента на кметовете е европейско движение, включващо 
местните и регионалните власти, доброволно ангажирани с 
повишаването на енергийната ефективност и използването на 
възобновяеми енергийни източници в техните територии. Чрез 
техния ангажимент, подписалите Конвента, се стремят да достигнат 
и надминат целта на Европейския съюз за понижаване на емисиите 
на C02 с 20 % до 2020 г. След приемането през 2008г. на 
споразумението на Европейския съюз за климата и енергийния 
пакет, Европейската комисия постави началото на Конвента на 
кметовете, които да одобрят и подкрепят усилията, положени от 
местните власти в изпълнението на политиките за устойчива 
енергийност. Всъщност, местните власти изграят решаваща роля за 
смекчаването на последиците от изменението на климата, още 
повече като се има предвид, че 80 % от потреблението на енергия и 
емисиите на C02 е свързано с градската активност. 

2,717 Участници

128,379,950 Жители

Как да се присъедините?
Инициативата на Конвента на кметовете се представлява от 

Общинския съвет или еквивалентен орган по вземането на 
решения

Градският съвет официално одобри Конвента на кметовете и 
кметските мандати – или друг представител на градския съвет, 
който да подписва формата за приемане

Градския съвет информира Комисията за решението си чрез 
изпращането на имейл до Конвента на кметовете

Градският съвет  получава потвърждение по имейл с 
информация за следващите стъпки

Стъпка по 
стъпка
"Конвентът на кметовете е 
фундаментален ключов 
и н с т р у м е н т  н а  
енергийната политика в 
ЕС. Градовете и регионите 
и м а т  к а п а ц и т е т а  д а  
д е й с т в а т  н а  н а й -
значимите сектори на 
енергийно търсене. Ако 
повечето европейски 
градове и региони се 
п р и с ъ е д и н я т  к ъ м  
Конвента на кметовете, ще 
бъде изпълнена повече от 
половината разбота за 
достигането на целта ни от 
20%!"

Г ю н т е р  Й о т и н г е р  
Европейски комисар по 
енергетика

www.eumayors.eu

Цялото съдържание на този документ е на авторите. Той не 
отразява непременно становището на Европейския съюз. 
Нито EACI, нито Европейската комисия са отговорни за 
каквато и да било употреба, която може да бъде направена от 
информацията, съдържаща се в него.

Какво очакваме да постигнем?
    Подобряване на капацитета на общините, участващи в проекта 
чрез обучения и учебни пътувания

    Създаване на база за общинско институционализиране 
Плановете за действие за устойчива енергийност с цел да се 
гарантира тяхната устойчивост

    Създаване на взаимодействие и интеграция от общи действия 
между обучаващите и обучаваните общини и агломерации

    Подкрепа на общините да изпълняват най-малко 3 действия 
през първата година след приключването на техните планове

    Разпространяване и популяризиране на резултатите, 
постиженията и представените документи в рамките на 
продължителността на проекта

 

-20% CO2 do 

2020 

СТЪПКА 1 Подписване на 
Конвента на кметовете

•Създаване на адекватни 
административни структури
•Опис  на изходните емисии & 
разработване на Планове за действие 
за устойчива енергийност

СТЪПКА 2: Представяне на План 
за действие за устойчива 
енергийност

•Изпълнение на План за действие 
за устойчива енергийност
•Мониторинг на напредъка

СТЪПКА 3: Редовни доклави за 
представяне на изпълнението
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