Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия
обявява ежегодния си конкурс

КАК МОЯТА ОБЩИНА
ИЗПЪЛНИ ОБЩИНСКАТА ЕНЕРГИЙНА ПРОГРАМА
ЗА 2007 ГОДИНА
В конкурса могат да участват всички общини в България, като представят накратко
своите дейности по изпълнението на общинските програми за енергийна ефективност за 2007
г. Информацията трябва да бъде в свободен текст до четири печатни страници и да дава
кратки отговори на следните четири групи въпроси:
СЪСТОЯНИЕ НА ПРОГРАМАТА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
• Има ли общината своя енергийна програма ? Ако има, в каква степен е
разработена, и актуализирана през годината ?
• Има ли връзка между дейностите, заложени в общинската енергийна програма
и дейностите, заложени в стратегията за развитие на общината ? Ако има, м какво се състои
тя ?
• Заложени ли са в енергийната програма конкретни количествени задължения
за 2007 г. ? Ако са заложени, какви са те ?
•

Утвърдена ли е общинската енергийна програма от Общинския съвет ?

• Има ли в общината специализирано звено или отговорник по изпълнението на
програмата? Ако има, какви дейности осъществява ?
• Обучават ли се общинските ръководители и специалисти за подготовка и
изпълнение на програмите за енергийна ефективност ?
ФИНАНСОВО И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
• Заложени ли са в бюджета на общината целеви средства за изпълнението на
енергийната програма за 2007 г. ? Ако са заложени, какъв дял от общинския бюджет
съставляват те ?
• Заложени ли са в общинските бюджети целеви средства за извършване на
енергийни обследвания за 2007 г. ?
• Поддържа ли се в общината актуална информация за енергопотреблението,
за какъв период има събрана информация, за какви нужди се използва събраната
информация ?
• Представяна ли е редовно публична информация за дейностите по
изпълнението на програмата и за резултатите от нея и по какъв начин се информира
населението ?
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
програма ?

•

Какво е извършено в изпълнение на основните цели на общинската енергийна

• Как са избрани сградите, в които са осъществени първите енергийни
обследвания – чрез специализиран софтуер, на основата на експертни оценки или
посредством управленчески решения ?
• Как са избрани специализираните фирми за енергийни обследвания и каква е
оценката ви за качеството на извършената от тях работа ?
•

Какви икономии на енергия и средства са постигнати за 2007 г. ?

• Колко общински сгради са обследвани и сертифицирани съгласно Закона за
енергийната ефективност ?
• Какви други дейности са осъществени в общината през 2007 г. в изпълнение
на общинската програма за енергийна ефективност ?
ПОДГОТВЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
ЗА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС
• Има ли общината инвестиционни проекти, извлечени от общинската енергийна
програма, които са депозирани за разглеждане и финансиране от структурните фондове на
ЕС ?
• Подготвени ли са инвестиционни проекти, извлечени общинската енергийна
програма, които предстои да се представят за финансиране от структурните фондове на ЕС ?
• Използвана ли е помощ при подготовката на кандидатурите за финансиране
от структурните фондове ?
какви ?

•

Има ли одобрени проекти за финансиране от структурните фондове на ЕК и

Постъпилите кандидатури ще се оценяват от комисия, сформирана от
специалисти по енергийна ефективност, представители на общини от ЕкоЕнергия, които не
участват в конкурса, и на Агенцията по енергийна ефективност. Първите три класирани
общини ще получат награди и грамоти.
Информацията трябва да се изпрати в електронен формат до ЕнЕфект
(секретариат на ЕкоЕнергия) не по-късно от 30 април 2008 г.
Адрес за допълнителна информация и за изпращане на кандидатурите:
ecoenergy@ecoenergy-bg.net.
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