
ОЦОСУР е създаден през 1995 г. в град Варна. От шестнадесет 
години практикува обществено-полезна дейност, като се опитва 
да превърне опазването на околната среда в личен интерес на 
повече хора. Допълнителна информация за нас можете да 
откриете на www.ecovarna.info.
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Austrian Green Foundation (AT), Обществен център за околна среда и 
устойчиво развитие (ОЦОСУР) (BG), Hnutí Duha (CZ), Heinrich-Boell-
Foundation Brandenburg (project coordinator) (DE), Forum Soziale 
Technikgestaltung / Talheimer (DE), University of Applied Science 
Eberswalde (DE), City of Geislingen (DE), Local Energy Agency of the 
Greater Lyon (FR), Environmental Centre for Adminsitration and 
Technology (LT), Foundation for Environmental Education (LV), First 
Warsaw Agenda 21 (PL), Institute for Sustainable Development (PL), 
Centre for Environment and Development (PL), Focus Eco Centre (RO)
 
Допълнителна информация за партньорите и проекта можете да откриете 
на http://www.beam21.eu

Партньори по проекта

Тази брошура е отпечатана с помощта:

Смесено обучение - нов начин на обучение
Образователната платформа ВЕАМ 21 предлага смесеното обучение. То 
комбинира в себе си познатата ни форма чрез семинари и работни срещи и 
добавя всички форми на електронно поддържаното обучение (E-обучението).

Интернет служи като специфична среда за осигуряване на материята по 
предмета. Това означава, че вие можете да учите навсякъде, където може да 
намерите компютър с интернет връзка и, когато имате време. 
Периодично групата се среща за да обсъди възникналите въпроси, преди да 
продължи следващият етап от обучението.

Имате също така възможността да си кореспондирате с други участници в курса . 

По време на обучението винаги можете да получите подкрепа от онлайн-
обучаващия или да попитате някой от другите участници в курса.

Повече за образователната система на „BEAM 21” 
ще намерите на http://www.eco-uroci.info

За заявки и контакти: 
Илиян Илиев
м. 0887/351141;
т./ф. 052/306423;
ел. поща: pecsd@net-bg.net 



Обученията, предлагани от „ВЕАМ 21”, са предназначени за 
общинските служители и за представителите в общинските 
съвети, които се интересуват от формирането на една нова 
визия за бъдещето на своя град, която да включва по-отговорно 
отношение към опазването на климата, ефективно използване 
на енергията, значително намаляване на местни емисии на 
парникови газове и разкриването на нови възможности за 
развитие пред местната икономика.

Обучението е насочено предимно към общините от 10 000 до 
100 000 жители.

„BEAM 21” е инициатива за разработване и прилагане на 
програми за обучение за изграждане на капацитет на 
общинските съветници и административния персонал в 
европейски общини.

Тя има за цел:
• да насърчи европейските общини да прилагат интелигентни 
мерки за повишаване на енергийната ефективност, за 
намаляване емисиите на CO2 и за инсталиране на възобновяеми 
енергийни източници в общините;
• да представи практическото значение на енергия за 
икономиката на европейските държави и връзката й с 
глобалните кризи.

Въпросът за интелигентното управление на енергията е един от 
решаващите въпроси за постигане на европейските цели за 
опазване на климата. Общините са сред най-важните играчи за 
намаляване на емисиите на парникови газове и за достигне 
целите от стратегията 20-20-20 до 2020 година.

„BEAM 21” предприема стъпки в подкрепа на изграждането на 
местен капацитет за опазване на климата и интелигентното 
използване на енергията, включително на местни планове за 
устойчиво действие в областта на енергетиката.

Какво е „BEAM 21”?

Кой може да участва?

Знания в сферата на общинските ангажименти за опазване на 
климата, включващи разнообразие от примери от най-добрите 
практики, които улесняват работата по изготвянето на 
общинска политика и вземането на стратегически решения

Възможност за развиване на дългосрочни практични умения

Обмен на опит с експерти от други общини

Планиране на конкретни стратегии и подходи за вашия град

Сертификат след успешното завършване на курса

Какво предлага
курса на обучение? Образователните модули са разработени и реализирани в 

рамките на проекта "BEAM 21 - изграждане на смесен 
капацитет от мерки за устойчива енергия и планове за 
действие за европейските общини", който се финансира от 
Европейския съюз като част от програмата "Интелигентна 
енергия - Европа" (IEE) координирана от Фондация „Хайнрих 
Бьол”, Бранденбург.
Партньори по проекта са енергийни агенции, агенции за 
околна среда и енергийни консултанти, екологични 
организации, както и образователни институции от девет 
европейски страни.
Обучението ще бъде на девет езика. За да отговаря на 
специфичните нужди на обучаващите се, както и за да се 
осигури приложната му ориентация, ще има специални 
модификации на съдържанието на обучението за всяка 
страна.

Европейски проект
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Налични курсове
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График на събитията

http://www.eco-uroci.info
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