
Нашият проект 
CONURBANT

Мисли глобално, действай локално!
   Смятаме, че големите промени започват в малките 
градове.
   Вярваме, че хората искат да живеят в един по-зелен 
свят.
   Искаме да дадем на децата си по-добро бъдеще.
   Проектът CONURBANT има за цел да привлече повече 
общини към тази инициатива.
   Вярваме, че всички Вие можете да допринесете към 
нашите усилия за по-светло бъдеще.

КАК ЩЕ НАПРАВИМ ТОВА?
   Ще убедим повече общини, че подписването на Конвента 
на кметовете е първата стъпка към устойчиво развитие, 
икономическо възстановяване и създаването на работни 
места.
   Нашият проект ще покаже на общините и гражданите, че 
малките градове и села имат същата значимост като 
големите градове, когато се отнася за общи действия 
срещу изменението на климата. 
   В рамките на прокета CONURBANT ще се уверим, че 
общините с по-малко опит се учат от тези с по-голям опит, 
които вече са разработили своите Планове за действие за 
устойчива енергийност.

КАК МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ?
   Осъществяването на успешни планове, стратегии и 
дейности може да бъде успешно само ако има добро 
сътрудничество между общините,  властите, 
поддържащите структури и гражданите. 
   Гражданите трябва да осъзнаят значимостта си на 
глобално и локално ниво.
   Гражданите трябва да осъзнаят ползите си от 
разработването и успешното прилагане на Плановете за 
действие за устойчива енергийност – икономическо 
възстановяване, създаване на повече работни места.

Какво е 
Конвента на 
кметовете?

Конвентът 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 2020г.
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 играят 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. 

Планът за действие за устойчива енергийност [ПДУЕ] е ключов 
документ, в който подписалите Конвента очертават как 
възнамеряват да постигнат своята цел за намаляване на 
емисиите на C02 до 2020г. Той определя дейностите и мерките за 
постигането на целите, заедно със сроковете и възложените 
отговорности. Подписалите споразумението са свободни да 
избират формата на техния ПДУЕ, стига да отговаря на общите 
принципи, заложени в наръчника на Конвента за ПДУЕ.

Какво е ПДУЕ?

"Някой може да каже, че положените 
усилия за един град са добри от символична 
гледна точка, но незначителни в глобален 
мащаб. На тези циници аз казвам : сега има 
повече от 1,600 града и региони, включени 
в Конвента , наброяващи население – в 
рамките на ЕС – от над  120 милиона души. 
Ако Вашите планове за действие са напълно 
изпълнени , каквито съм сигурен, че ще 
бъдат, ще допринесете с  една пета към 
общите усилия, нужни за целия ЕС .”

Жозе Мануел Дурау Барозу                 
Председател на Европейската комисия

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 прави проекта за агломерациите?

   Засилва капацитета им
   Помага им за изпълнението на политики за устойчива 
енергийност
   Подкрепа за създаването на мрежа между 
агломерациите и трансфера на добри практики между тях

Защо агломерациите?
   През 2007г. за пръв път в историята досега, повече от 
половината от населението в света живее в градските 
райони.
   Агломерациите и центрове на икономически растеж са 
символ на разрастващите се градове, но в същото време 
са изправени пред концентрацията на социални, 
екологични и икономически проблеми.
   Естеството на агломерациите улеснява изпълнението на 
иновативни енергийни стратегии, заради по-голямото 
търсене на такива.

Какви са ползите от целевите агломерации за въпросите 
за устойчива енергийност?
   Решаване на енергийните проблеми от самото начало на 
тяхното появяване.
   Възможност за прилагане на индуктивен подход, който 
да започне на местно ниво и да допринесе за по-устойчив 
енергиен свят.world.
   Насочване на хора на местно ниво към техните 
специфични нужди и непоставянето им в една и съща 
kатегория. 
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2,717 Участници

128,379,950 Жители
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