
Trainings / Oбучения

1. Stakeholder engagement and motivation / Въвличане на 
заинтересовани страни и мотивация – Georgi Stefanov WWF Bulgaria

• PANEL 2050 project and CEESEN network – up to date information / Проект Панел 
2050 и мрежата ЦИУМЕ – актуална информация

• Developing of a strategy for stakeholder engagement / Създаване на стратегия за
работа и ангажиране на заинтересовани страни

• Networking and engagement of the Climate coalition – Bulgaria’s representatives and 
stakeholders / Омрежаване и въвличане на представителите от Коалиция за 
климата и на заинтересованите страни

• Final discussion and next steps / Заключителна дискусия и следващи стъпки.





Панел 2050
и мрежата ЦИМУЕ -Централна и Източноевропейска мрежа за 

устойчива енергия

Актуална информация



Проект Панел 2050

Партньорство по проекта

• Tartu Regional Energy Agency (Естония)

• University of Tartu (Естония)

• University of Life Sciences (Естония)

• Vidzeme Planning Region (Латвия)

• IAERPA (Литва)

• Mazowia Energy Agency (Полша)

• AgEnDa (Чехия)

• ConPlusUltra (Австрия)

• WWF (Унгария)

• Local Energy Agency Spodnje Podravje (Словения)

• Local Energy Agency of Bucharest (Румъния)

• WWF (България)

• Balkan Development Solutions (Македония)



Цели на проект Панел 2050 

• Да се идентифицират и подкрепят местни лидери за енергийна трансформация, които да 
водят процесите по прилагане на местни енергийни планове,  популяризирайки 
концепцията за местни мрежи за дългосрочна енергийна странсформация. 

Цел 1

•Да се създадат местни мрежи от заинтересовани страни, които да развиват и широко 
да разпространяват визията за нисковъглеродни общности до 2050.Цел 2

•Да се създадат нови широкообхватни мести стратегии за устойчива енергия.Цел 3

•Да се повиши капацитета на  заинтересованите страни и новатори по места.Цел 4

•Да се укрепи и мултиплицира концепцията за местни мрежи, фокусирайки се върху 
съседни местни общности, регионални, национални и европейски институции.Цел 5



Проект Панел 2050 накратко



Централна и Източноевропейска мрежа за устойчива енергия (ЦИМУЕ)

Мрежата ЦИМУЕ е платформа за 

сътрудничество между местни 

заинтересовани страни за:

• Създаване на партньорства

• Изграждане на капацитет и 

провеждане на общи инициативи

• Сътрудничество в процеса на 

създаване на местни енергийни 

визии, стратегии и планове за 

действие за преход към 

нисковъглеродни общности до 2050 

г.
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Повишаване капацитета на местни заинтересовани страни

Индикативен график на семинари

14 декември 2017 (tbc) (09:30-12:30) Финансови механизми на ЕС в енергийния сектор (енергийна

ефективност, ВЕИ развитие на капацитет) и предстоящите

възможности за изготвяне на съвместни проекти.

17 януари 2018 (09:30-12:30) Анализ на Европейските и национални енергийни политики.

Механизми за лобиране за устойчива енергия. Създаване на мрежи

за съвместна работа и сътрудничество.

7 февруари 2018 (09:30-12:30) Разработване на дългосрочна визия и енергийна пътна карта за

преход към нисковъглеродни местни общности до 2050г.

7 март 2018 (09:30-12:30) Комуникации, фондонабиране и маркетинг за общини, НПО и

бизнес организации в сферата на енергийните и климатични цели.



Повишаване капацитета на местни заинтересовани страни

Bootcamp - 23-27 април 2018 г, 

Унгария

Интензивно обучение за пионерски

организации, ангажирани със създаването

на местни енергийни визии, стратегии и

планове за действие за преход към

нисковъглеродни общности до 2050 г.



Въвличане на заинтересовани страни и комуникация

Заинтересовани страни Кои са заинтересованите страни в процеса на работата ни и за 
постигане на целите ни?

Ниво на ангажиране Какво ниво на ангажираност очакваме да постигнем – консултации,
сътрудничество, изграждане на капацитет?

Начин на ангажиране Какъв е методът ни за ангажиране на заинтересованите страни –
семинари, работни срещи, форуми, други?

Времева рамка Какви са времевите рамки или нужди в процеса на ангажиране на 
заинтересованите страни?

Ресурси Какви ресурси са необходими за извършване на процеса по ангажиране 
на заинтересованите страни?

Отговорност Кой е отговорен за изпълнението на дейностите?

Ключови теми за комуникация Какви са ключовите съобщения, които ще комуникираме с дадена  
заинтересована страна?

Управление на риска Какви с рисковете от ангажирането на дадена заинтересована страна?



Категоризиране на заинтересованите страни

Разработването на енергийни визии и пътни карти за преход към 
устойчива енергия е политически процес, който изисква подкрепа от 

различни обществени групи и заинтересовани страни!
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Участие на Коалиция за климата в дейностите по проект Панел 2050

Презентации и участие в семинари

Сходни инициативи и проекти

Събития и кампании



Участие на Коалиция за климата в дейностите по проект Панел 2050

Идентифицирани заинтересовани страни и оценка



Благодарим за вниманието 

и участието!


