
 

Интердисциплинарен курс по устойчиво преобразуване 

и обновяване на градската среда 

Приемаме заявления за участие! 

В рамките на европейския проект "COMPASS-  Умения за устойчиво преобразуване на 

пространства", Българска агенция за развитие, в сътрудничество с обучителни и екологични 

организации от Италия, Германия, Хърватия и Румъния стартира нов и иновативен безплатен 

онлайн курс по устойчиво преобразуване на изоставени публични пространства, в полза на 

изграждането на интердисциплинарни компетенции у дипломирани специалисти търсещи 

професионална реализация. 

Относно курса 

Курсът включва 80 часово онлайн обучение от  24 октомври до 18 декември 2016 г., както 

и обучения на терен от ноември 2016 г. до януари 2017 г. Петдесет специалисти, търсещи работа 

от България, Италия, Хърватска, Румъния и Германия ще бъдат избрани (10 участника от всяка 

държава). Курсът ще се проведе онлайн на английски език, а обучението на терен ще се проведе 

на български. От България записванията ще бъдат ограничени до 10 човека.  

Он-лайн курсът включва осем обучителни модула по устойчиво преобразуване, 

устойчива архитектура и енергоспестяване, градско планиране и включено планиране, социална 

устойчивост, изграждане на екипи и управление, стартиране на бизнес и откриване на 

възможности за финансиране, пазар и картографиране  чрез ГИС (географски информационни 

системи).  Обучението на терен ще се проведе в София. 

За повече подробности относно програмата, изберете тук! 

Курсът Compass ще изгради специалисти с универсални умения, така че да се увеличи 

способността им да влязат в развиващия се пазар на труда в сферата на екологичното 

преобразуване и устойчиво градско възстановяване. Чрез курса и обучението на терен 

предвиждаме развитието на множество проекти за преобразуване на реални пространства, с 

цел подобряването на градската среда в София. Стажантите ще получат както теоретични, така и 

практични познания, което подобрява шансовете им да се развиват в сферата на 

консултантските дейности, насочени както към публичния и частния сектор. Например 

Оперативна програма URBACTкъм Европейската комисия е открита покана за група от експерти 

в областта на интегрираните и устойчиви градски политики, за да се отговори на необходимостта 

от активни общини в  URBACT мрежите. (Http://urbact.eu/all-networks). Курсът ще насърчи 

сътрудничеството между участниците от България, Хърватска, Италия, Румъния и Германия. 

Организациите, които водят курсовете ще улеснят връзките с публичните и частни 

заинтересовани страни и ще осигурят привилегировано място в отворения диалог и реално 

развитие на идеите за проекти в сферата на трансформирането на публични пространства. 

http://projectcompass.jimdo.com/app/download/12034686187/course+programme.pdf?t=1473859474
http://urbact.eu/


След завършване на курса, участниците ще получат сертификат, удостоверяващ 

придобитите специфичните компетенции и познания. 

Критерии за участие 

• Търсещи работа, наскоро дипломирани или заети в сектори, различни от вашето 

образователно направление; 

• Диплома за висше образование в областта на: архитектурата, науките за околната среда, 

социалните науки, урбанистика, икономика, ландшафтна архитектура, география, 

градоустройство, териториално планиране, енергиен мениджмънт, политология, публична 

администрация и други свързани с тях дисциплини; 

• като компютърни умения (интернет, MSOffice); 

• Добро ниво на владеене на английски език; 

• Предишен опит или силен интерес към устойчивото развитие, околната среда, обвързването с 

общността или друга подходяща област; 

• Жителство в София или в близост, така че да се гарантира активното участие в обучението на 

терен. 

Как да кандидатствате? 

Заявленията трябва да бъдат изпратени преди 9 окт, 2016 по електронната поща  със  заглавие 

"Кандидатура за COMPASS курс“ на : 

Деница Топчийска (denitza.t@gmail.com) 

 

Кандидатурата трябва да съдържа: 

• Задължителни документи: автобиография и мотивационно писмо на английски, Сертификатът 

за владеене на езика или самооценката, трябва да са прикачени къмавтобиографията. 

• допълнителни документи (не са задължителни): препоръки, както и предишни курсове. 

Относно проекта 

Намерете повече информация за проекта COMPASS на нашата интернет страница. 

За повече информация, можете да се свържете с Деница Топчийска на имейлinfo@bg-da.eu.  

За да разберете повече за партньорите по проекта изберете тук. 

Намерете ни вTwitterи Facebook. 

http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr
mailto:denitza.t@gmail.com
http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr
http://projectcompass.jimdo.com/home/the-online-course/
mailto:info@bg-da.eu
http://projectcompass.jimdo.com/home/partners/
https://twitter.com/Compass_EC
https://www.facebook.com/compassprojectEC

