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Методика

ISO 50001
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Международни инициативи
Най-голямото движение в сферата на климата и 
енергията на местно равнище. Обединява над 10,000 
местни и регионални власти в 53 държави, като им 
осигурява техническа и методологическа подкрепа, 
предлагана от поддържащи структури по места. 

Подкрепя местните власти при планиране на мерки в 

областта на енергийната и климатичната политика. 
Участват повече от 1600 общини, които се възползват 
от детайлна методология и онлайн инструменти за 
управление на енергията. 

Предоставя индивидуално, бързо и опростено 

финансово подпомагане на стойност 60 000 евро за 
разработване на инвестиционни концепции в областта 
на климата и енергията. Ще обхване повече от 200 
градове и общини в Европейския съюз. 



Споразумението на кметовете: Засилване на действията 
към по-справедлива и климатично неутрална Европа

Споразумението на кметовете обединява 
присъединилите се общности около 
няколко конкретни цели:

• намаляване на емисиите на CO2,

• повишаване на тяхната устойчивост към 
изменението на климата,

• осигуряване на достъп до устойчива, 
сигурна и достъпна енергия за всички.



Кое е ново?

• АНГАЖИМЕНТ за определяне на 
средносрочни и дългосрочни цели, 
съобразени с целите на ЕС и поне толкова 
амбициозни, колкото националните цели -
споделена визия за неутралност на климата за 
2050 г.

• ДЕЙСТВИЯ за осигуряване на справедлив 
преход

• МЕСТНИ ПАКТОВЕ ЗА КЛИМАТА с граждани и 
местни заинтересовани страни за постигане 
на целите на града 

Защо Вашата община да 
повиши амбиции си?

• Обединете силите в най-голямото движение на градове 
в света, предприемайки действия в областта на климата 
и енергията

• Допринесете за постигане на общите цели на ЕС
• Покажете отговорна ангажираност в действията за 

климата пред Вашия избирателен район! 
• Вдъхновявайте и се учете едни от други
• Разпознаваемост на международната сцена 



Интерактивно ръководство за финансиране

❑ Възможности за 
идентифициране на 
източници на 
финансиране, както за 
разработване на 
плановете, така и за 
тяхното изпълнение.



1500+ участващи общини
900+ наградени общини
32 млн. + жители живеят в наградените 
общини

Страни с национални програми за ЕЕН
Австрия (e5) 
Франция (Cit’ergie)

Германия (European Energy Award)

Италия (ComuneClima)

Лихтенщайн (Energiestadt) 

Люксембург (PacteClimat) 

Монако (Cit’ergie) 

Швейцария (Energiestadt)

Пилотни страни 2020

Словения, Северна Македония, 

България, Украйна, Румъния, 

Обединеното кралство, Белгия, 

Полша, Хърватия, Сърбия

Европейската енергийна 
награда



Ползи за местните общности
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• Ежегоден мониторинг на плана за действие

• Енергиен екип, координиращ взаимодействието между 
дирекциите/отделите

• Външен енергиен консултант -> улеснява вътрешните процеси

• Отличен инструмент за изпълнение на ангажиментите по 
Споразумението на кметовете

• Онлайн инструмент за енергиен мениджмънт и достъп 
до различни системи за управление (енергия, транспорт 
и др.) - използва система за управление на качеството на 
базата на “Total Quality Management (TQM) и новите 
стандарти ISO:50001



Ползи за местните общности
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Участниците в ЕЕН действително са европейските лидери:

• Документиране на дейностите на общината в областта на енергията и 
климата

• Пример за жителите и местния бизнес 

• Обмен на знания с други общини и участие в съвместни проекти 

• Подобрява привлекателността на общината за инвестиции -> привлича 
иновативни предприятия и активни млади хора

• Позволява сравнение с други градове (в рамките на държавата и ЕС)

Оценка и награждаване

• 21% възобновяема енергия за отопление
• 38% възобновяема енергия за отопление в публичните сгради
• 40% повече спестени емисии
• 5-10% повече национални субсидии



Title

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement 
No 864212

Цели и Задачи

Да предостави повече от 200 инвестиционни концепции

Предоставяне на техническа, правна и финансова експертиза

Да обучи повече от 400 общински служители

Да улесни достъпа до частно, европейско финансиране и консултантски услуги

Да достигне до повече от 10,000 градове и да насърчи и бъдещото развитие



ELIGIBILITY 
CHECK

1

Да/Не отговора на 
общо 

5 изисквания

Опростена 
автоматична проверка

2

Заявление
Формуляр за 

кандидатстване и 
съпроводителни 

документи

Оценяване на базата 
на 5 критерия за 

оценка

Грантово 
споразумение

ДА на 
всички 

въпроси

Най-високо 
оценени 

заявления

Не отговаря
EUCF Служба 

за помощ

i

Отхвърлени 
заявления

Какво обхваща процедурата за 
кандидатстване? 



Община/местна власт, група от общини/местни власти или местно 
сдружение от общини/местни власти

Намира  ли се Вашата община/местна власт или група от общини в 
страна членка на ЕС-27, Великобритания, Норвегия, Исландия или 

Лихтенщайн? 

Ще можете ли да представите доказателство за политическо споразумение за 
разработване на Инвестиционна концепция от Вашия кмет или друг политически 
представител?

Има ли Вашата община политически одобрен План за действие за устойчива енергия –
SEAP, План за действие за устойчива енергия и климат –SECAP, или друг план с подобна 
амбиция?

Поемате ли ангажимент за наблюдение от ръководителите на EUCF в рамките на 2 
години?

Кой може да получи подкрепа от EUCF? 



Обект

Да подпомогне дейности, необходими за 

развитие на Инвестиционната концепция

Определяне на  

безвъзмезните средства

Персонал

Външни експерти/ 

подизпълнители

€ 60,000

EUCF 
ГРАНТ

• Предпроектни 

проучвания

• Инженерни анализи

• Правни анализи

• Обществени проучвания

• Проучвания на пазара

• Финансови анализи

• и др.

Дейности 

финансирани 

от Гранта

Други

Какъв вид дейности са финансирани от 
средставата за безвъзмездна помощ на 
EUCF?



Видове подкрепа

EUCF извършва подкрепа към бенефицентите при разработването на 
инвестиционните им концепции:

Техническа помощ от съответния Национален експерт и от 
ръководния екип на EUCF, чрез Службата за помощ на EUCF Helpdesk.

Обучения, чрез регионални семинари насочени към общините и 
местните власти.

Стандартни механизми и документи, като образци и др. служещи 
за улесняване, разработването на инвестиционната концепция. 

Финансова подкрепа под формата на Грант от 60 000 Евро за 
дейности, необходими за разработване на инвестиционната 
концепция.

EUCF бенефициентите 
разработват 
инвестиционната 
концепция до 12 месеца от 
подписването на 
споразумението за Грант.



Покани за участие

3 Покана: Есента на 2021 г.

2 Покана: 29 март – 31 май 2021 г.

4 Покана: Пролетта на 2022 г.



www.eucityfacility.eu

@eucityfacility

За контакт:
Десислава Камбурова, 
национален експерт
ce.bulgaria@eucityfacility.eu
моб.тел.:  + 359 889 555 152

mailto:ce.bulgaria@eucityfacility.eu


❖ Web:

www.eneffect.bg

www.ecoenergy-bg.net

www.nzebroadshow.eu

❖ Facebook:

www.facebook.com/eneffect

www.facebook.com/ecoenergybulgaria

www.facebook.com/nzebroadshow

❖ Twitter:

@nZEBROADSHOW @FIT2NZEB @CraftEdu1

Благодаря за вниманието!

Имате ли въпроси?

Теодора Станишева
tstanisheva@eneffect.bg

http://www.facebook.com/eneffect
http://www.facebook.com/ecoenergybulgaria
http://www.facebook.com/nzebroadshow
https://twitter.com/nZEBRoadshow
https://twitter.com/Train2nZEB
https://twitter.com/CraftEdu1

