
Проект за образование за устойчиво човешко развитие „DEAR 
STUDENT” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
Изпълнение на пилотен образователен модул чрез предварително обучени 

учители по различни предмети в избрани начални и средни училища и об-
мяна на опит по „DEAR STUDENT” сред образователни институции и учите-
ли. 

Прилагане на „DEAR STUDENT” дейности за ученици в начални и основни 
училища. 

Осведомителни конференции и материали, които  да разпространят резул-
татите. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Укрепване на връзката между местните власти,  гражданското общество и об-
разователните институции с цел насърчаване съгласуваността на обществе-
ните образователни политики с устойчивите процеси на човешкото развитие. 
 
Специфични цели:  
Утвърждаване  ролята на местните власти като катализатор за устойчиви 

промени в техните общности чрез укрепване на техния капацитет за насър-
чаване на дейности за развитие на образованието. 

Насърчаване включването на ученици от начални и средни училища като 
активно гражданство и в развитието на ангажиращо образование. 

По-ефективно сътрудничество, засилване на съвместните действия и улес-
няване на структурния диалог между мрежите на гражданското общество и 
местните власти, в рамките на техните организации и с европейските инсти-
туции. 

 
Водеща организация: FAMSI-Испания 
Партньори: FELCOS-Италия, Фондация „Пайдея”-България, IN LOCO-
Португалия, APEL -Румъния, FPMCI-Италия, Caritas- Румъния, Община Враца, 
Община Димитровград, Община Sao Bras de Alportel-Португалия, Окръг 
Vukovar-Strijem-Хърватия, Institute for self government-Хърватия, Асоциация на 
общините в Румъния. 

Договор: DCI-NSAED/2012/287-936  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 
НАЧАЛО: 01.01.2013 г. 
КРАЙ: 30.06.2015 г.  

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНА ВРАЦА: 13 025 евро 
ГРАНТ: 100 % 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0 % 

EUROPEAN COMMISSIONEUROPEAN COMMISSION   
NonNon -- State Actors and Loca l  Author i t ies in  De-State Actors and Loca l  Author i t ies in  De-
velopmentvelopment   

ОБЩИНА ВРАЦА 



Проект: “FIESTA - Целенасочени действия за интелигентно спестя-
ване на енергия в семействата”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Управление на проекта (РП 1); 
Разработване на пакет от FIESTA инструменти (енергиен одит, ръководст-

во за домакинствата и FIESTA анимации, водещи до действия за енергий-
на ефективност в дома) (РП 2); 

Създаване на енергийни помощни справочници във всеки от участващите 
градове (РП 3); 

Изработване на енергийни помощни справочници с мерки за подпомагане 
като: семинари за училищата, търговци на дребно и инсталиращи системи 
за охлаждане; местните лотарии за енергийна ефективност; търговски гру-
пи на потребителите (РП 4); 

Комуникация и разпространение (РП 5); 
Дейности по разпространение на Програмата за интелигентна енергия (РП 

6).  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Основната цел на проекта е водещи семейства да пестят енергия в дома, ед-
новременно чрез въздействие на поведението за консумация на електроенер-
гия и на решенията за закупуване на техника, чрез цялостна временна програ-
ма, основана на сегментиране на пазара, с усет към уязвимите категории. Вни-
манието е насочено към практики и продукти, предлагащи значително спестя-
ване, включването на посредници като търговци на дребно, монтажници и ре-
дица организации в подкрепа на политиките на ЕС на пазара и предизвикване-
то на материални действия от домакинствата, генериращи значителни въз-
действия от гледна точка на спестяване на енергия, емисии за намаляване на 
CO2, инвестиции в енергийно ефективни уреди.  
 
19 партньори (5 технически партньори, 14 местни власти с около 2,3 милиона 
жители, 2% от общия брой население в пет страни - Италия, Испания, Бълга-
рия, Хърватия, Кипър).  

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор: IEE/13/624/SI2.687934 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца  
НАЧАЛО:  01.10.2014 
КРАЙ:  30.09.2017 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 47 423 евро 
ГРАНТ: 35 567 евро (75 %) 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 11 855 евро (25 %) 


