
 

 

 

 

Анализ на общинските политики за климатични действия 

Първа работна среща на общините партньори  

Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора 

22 – 23 февруари 2022 г., гр. София 

Целта на тази среща ще е да се обмени информация и се обсъдят първите елементи на докладите 

на базата на предвидените в методологията стъпки, а именно – да се обсъдят идентифицираните 

основни заплахи (по две за община), да е направена селекция на документите за анализ, да са 

изготвени визитки на колкото успеете документи и проекти. Целта е да се обсъди всичко това, да 

се сподели какви са трудностите, да се отработят стъпките за финализиране на анализа на всеки 

документ и се обсъди как се съставят съответните части на доклада. 

Участници в срещата са експертните екипи на партниращите по проекта общини. 

 22 февруари 2022 
Линк: https://us02web.zoom.us/j/85755660231?pwd=VjdORDZoTG1EeTBCSjZzNGxhdm11QT09 
Meeting ID: 857 5566 0231 
Passcode: 626115 
 

11.00 – 11.15 Откриване, представяне на програмата и начина на работа 

11.15 – 12.30 Планиране отзад напред  

Структура на докладите. Оценка на докладите – оценителния лист. Разпределение на 
оценките на докладите.  

Кратко представяне от всяка от общините как е преминала работата до тук. Въпроси и 
отговори. Обсъждане 

12.30 – 13.30 Обедна почивка 

13.30 – 15.00 Представяне на процеса на подбор на документи и проекти. Кои критерии са ползвани, 
кои документи са отпаднали и защо? Кои проекти са разгледани?  

Всяка от осемте общини представя свършеното и показва написаните кратки текстове 
за процеса, който е използван, както и готовите финални списъци. Въпроси и отговори. 
Обсъждане 

15.00 – 15.30 Почивка 

15.30 – 17.00 Представяне на готовите визитки на анализираните документи – изводи и препоръки 
за следващи стъпки – 4 общини.  
Всяка от четирите общини представя изготвените анализи на документите и 
съответните препоръки. Споделяне на опита – проблеми, затруднения, успехи. Въпроси 
и отговори. Обсъждане. Участват всички осем общини! 

https://us02web.zoom.us/j/85755660231?pwd=VjdORDZoTG1EeTBCSjZzNGxhdm11QT09


 

 

 

 
 

 

23 февруари 2022 
Линк: https://us02web.zoom.us/j/83684223460?pwd=d1dHY1ZldWhSV21VVW1CWDUxN0NyQT09 
 
Meeting ID: 836 8422 3460 
Passcode: 958526  

  9.30 – 11.00 Представяне на готовите визитки на анализираните документи – изводи и препоръки 
за следващи стъпки – 4 общини.  
Всяка от четирите общини представя изготвените анализи на документите и 
съответните препоръки. Споделяне на опита – проблеми, затруднения, успехи. Въпроси 
и отговори. Обсъждане. Участват всички осем общини! 

11.00 – 11.30 Почивка 

11.30 – 13.00 Представяне на избора на заплахи/ рискове – какво е направено по тази тема, каква 
информация е ползвана? 

Обсъждане. Оформяне на решения. Какво пишем в доклада? 

Всяка община представя само този елемент от работата си като демонстрира готовата 
част от доклада си и обяснява как е стигнала до избора. 

13.00 – 14.00 Обедна почивка 

14.00 – 15.30  Следващи стъпки. Планиране на следващите дейности.  

На базата на постигнатото се планира следващата работна среща. Необходима ли е 
допълнителна експертна помощ от секторните експерти? 

15.30 – 16.00 Обобщение и закриване 

 

https://us02web.zoom.us/j/83684223460?pwd=d1dHY1ZldWhSV21VVW1CWDUxN0NyQT09

