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150 -200 Милиарда Евро/годишно

2030 Енергийни и Климатични цели

Държавните средства не са 
достатъчни

Частни 
източници

Източник: Energy Cities

Обхват



Бариери при финансиране на 
проекти за устойчива енергия

Ограничени човешкиресурси и възможности

Консервативен подход за финансиране на проекти

Липса на опит в разработвнето на инвестиционни пакети

Нежелание за инвестиране в подготовка на проекти

Смяна на ръководникадри по време на избории на инвестиционните цикли



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

innovation programme under grant agreement 
No 864212

В подкрепа на местните 
инвестиции за устойчива 
енергия

Проектиран за общините



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 ифинансова експертиза

Да обучи повече от 400 общински служители

Да улесни достъпа до частно, европейскофинансиране и консултантски услуги

Да достигне до повече от 10.000 градове и да насърчи и бъдещото развитие



EUCF  Региони



3-та Покана: Бюджет

Регион
Бюджет
(M EUR)

Одобрени Заявления

Северна и Западна 
Европа

1,44 24

Централна и Източна 
Европа

1,56 26

Южна Европа 1,14 19

Общо 4,14 69



1-ва Покана: 25 May 2020 – 2 October 2020

2-ра Покана: 29 Март- 31 Май, 2021

3-та Покана: 15 Октомври - 17 Декември, 2021

4-та Покана: Пролет, 2022

Покани



Покана за участие



Бенефециенти: 1-ва Покана



Одобрени Заявления: 2-ра Покана
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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? 



Вие сте Община/местна власт или група от общини/местни 

власти? 

Намира  ли се Вашата община/местна власт или група от общини в 

страна членка на ЕС-27 или Великобритания? 

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/местна власт политически одобрен Национален план за 
действие в областа на енергията SEAP, Национален план “Енергия и Климат” SECAP или 
друг план с подобна амбиция?

EUCF Eligibility Check 

Обхват на проверката
• Опростена, автоматична 

проверка  online за 
допустимост

• Допустнатите кандидати, 
трябва да отговорят с ДА на 
всички въпроси

• Отхвърлените какндидати ще 
бъдат пренасочени към 
Службата за помощ на EUCF 
helpdesk

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

Кой, може да получи подкрепа от EUCF? 



Цялостен обхват на 

Заявлението

Да се попълни онлайн от Заявителя;

Три секции: 

1) Идентификационни данни на 
Заявителя;

2) Разработване на Инвестиционната 
концепция;

3) Изпълнение на Инвестиционния 
проект.

• ff

Съпроводителни 

Документи

A) План за действие в областта на 

енергията (SEAP), План за действие 

“Енергия и Климат” (SECAP) или план с 

подобна амбиция;

B) Писмо за подкрепа на проекта от Кмета 

или друг политически представител;

C) Декларация на лицето представител на 

Общината/местната власт или  

сдружението.

D) Calculation log – Очаквана спестена 
енергия. Добавени Explanatory boxes
улесниние при  попълването на 
таблицата. Наличие на Audio и video 
книги.

E) Calculation log – Очакван размер на 
инвестицията. Добавени Explanatory boxes
улесниние при  попълването на 
таблицата. Наличие на Audio и video 
книги.

Какво, включва Заявлението на EUCF?



Идентификационни 
данни на Заявителя

1.1. Наименование на 
община/местна власт

1.2. LAU и NUTS 3 кодове

1.3. Размер на населението

1.4. Лице за контакт

1.5. Организация

1.6. Отдел

1.7. - 1.10. Контакт/адрес

1 Разработване на 
Инвестиционната 
концепция

2

2.1. Заглавие на 
предложената 
Инвестиционна концепция

2.2. Определяне на  размера  
на безвъзмездната помощ

2.3. Дейности, финансирани 
от сумата на безвъзмездните 
средства

2.4. Звено за разработване на  
Инвестиционната концепция.

2.5. Ангажираност на 
заинтересованите лица

Изпълнение на 
Инвестиционния 
проект

3.1. Целеви инвестиционни 
сектор(и) 

3.2. Предвидени мерки

3.3. Очакван размер на 
инвестицията

3.4. Очаквани въздействия

3.5. Потенциал за репликация 
и/или увеличение на мащаба

3

Какъв вид информация е необходима да се 
представи в Заявлението? 



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?



Кой се определя, като 

част от обединение?

Допускат се за участие официални или неформални сдружения от общини/местни
власти, чрез един водещ кандидат. Водещата община или обединението, трябва да
притежава План за действие в областта на енергията, включващ енергийни и
климатични цели, поне за 2020 година.

✔Връзките, между включените общини и съответните им отговорности, трябва да 
бъдат описани във формуляра на Заявлението.

✔Поощрява се кандидатстване под формата на сдружение в процеса на оценяване 
на кандидатите.  

✔В случай, че заявлението е успешно, безвъзмездната сума от 60,000 Евро се 
присъжда на сдружението, като цяло.

✔Основният кандидат подписва грантово споразумение и получава сумата за 
безвъзмездна помощ.  

Kакво, трябва да се има предвид, когато се 
кандидатства под формата на сдружение?



• Оценителя проверява, дали трите 

съпроводителни  документа са били 

представени по подходящ начин.

• В случай на не пълна документация, 

Заявлението няма да бъде допуснато до 

следващо разлеждане.

Проверка на представените 

документи

Основават се на пет критерия на оценка:

• Размер на инвестицията

• Спестена на енергия

• Структура на управление

• Участие и ангажираност на 

заинтересовани страни

• Съответствие с целите на EUCF 

Оценяване на Заявленията

Относно оценката • За всеки критерий, оценяващия присъжда оценка от 0 до 5 .

• Прагът за качество за всеки критерий е от 3 до 5 точки.

• Средната оценка на резултата, образува крайния резултат.

• Всеки кандидат получава доклад за обратна връзка.

Как се оценяват кандидатите? 



B1. Структура на 
управление

B2. Ангажираност на 
заинтересованите страни

B3. Съответсвие с целите 
на EUCF 

Ниво на амбиция по отношение на останалите подадени заявления в обявената на 

регионално ниво ПОКАНА и връзка с контекста на местно ниво. Оценка на обединените 

инвестиции.

Ниво на амбиция във връзка с очакваната спестена енегия по отношение на останалите 

подадени заявления в обявената на регионално ниво ПОКАНА и  връзка с контекста на 

местно ниво. 

A1. Размер на 
инвестицията

50%
A2. Спестена  енергия

50%

Подходяща и здрава вътрешна организационна структура , както и  организираност на 

процесите за вземане на решения за разработване на Инвестиционната концепция.

Ясно определяне на важните заинтересовани лица и съответното добро разбиране на 

техните нужди и очаквания  в планирания инвестиционен проект; Подходяща стратегия 

за включване на заинтересованите страни в процеса на разработване на 

Инвестиционната концепция.

Съответствие на предложението с крайната цел на EUCF; Демонстриране на потенциал  

за разработване на стабилна инвестиционна концепция, включвайки (първоначални) 

оценки на допълнителни въздействия и отчитане на потенциала на инвестиционния 

проект за репликация.

Количествено

& качествено

Качествено

B

A

20%

40%

40%

Критерии за оценка Изискване

40%

Тежест

60%

Какви са критериите за оценка? 



EUCF Journey







fmp.eucityfacility.eu



Формуляр за участие (част)



Формуляр за участие (съпроводителни документи)



Въпросник



Инвестиционната концепция е документ, 
трансформиращ идеята на инвестиционния 
проект на финансов език с цел мобилизиране на 
финансови средства, необходими за неговата 
реализация.

Същност на Инвестиционната концепция

Каква е целта на Инвестиционната 

концепция? 

▪ Да предостави на инвеститорите и финансовите 
институции информация, необходима за оценка на 
инвестиционния проект по опростен и бърз начин.

▪ Да трансформира плановете за климат и енергия в 
разумни инвестиционни пакети и по този начин да 
улесни достъпа за финансиране на 
общините/местните власти. 



Ключова информация за инвестиционния проект:

Резюме на планираната инвестиция

• Общо планирана инвестиция
• Източници на финансиране
• Местоположение на планираната 

инвестиция
• Община/местна власт или сдружение
• Целеви сектор(и)
• Преглед и цели на инвестицията
• Прогнозирани разходи и приходи
• Икономическа жизнеспособност
• Очаквани въздействия

Приложения

Комплект от подкрепящи документи, допълващи 
основната част на инвестиционната концепция

Структура на Образеца

Описание на планирания 
инвестиционен проект

1

2 Организатор(и) и (местни) 
заинтересовани лица

3 Правни анализи

4 Икономически и финансови 
анализи

5 Карта на 
инвестицията

Структурата на Инвестиционната концепция



• Цели; 

• Предговор, контекст и 
обосновка на проекта;

• Описание на проекта;

• Анализ на пазара и 
бариери;

• Резюме на очакваните 
въздействия;

• Репликация и/или 
увеличаване на 
потенциала;

• Резюме на 
инвестиционния 
компонент(и).  

Описание на 
планирания 

инвестиционен 
проект

1

Организатор(и) и
(местни) 

заинтересовани лица

2

• Преглед на 
организатора (ите)
на проекта

• Собственост на 
активите и структура 
на управление; 

• Профил на риска на 
организатора(ите) на 
проекта;

• (Местен) анализ на 
заинтересованите 
страни.

Правни анализи

3

• Правни изискавания 
приложими за 
планираната 
инвестиция;

• Възможни правни/ 
регулаторни 
стимули;

• Възможни правни/ 
регулаторни пречки;

• Подготвителни 
проучвания и 
оценки, извършени 
за инвестиционния 
проект.

Икономически и 
финансови анализи

4

• Прогнозни разходи и 
приходи за 
инвестиционния 
проект;

• Икономическа 
жизнеспособност на 
проекта;

• Мерки за риск и за 
ограничаване на 
риска;

• Предвиден подход за 
финансиране и 
източници на 
финансиране.

Пътна карта на 
инвестицията

5

• Дейности за 
техническа помощ;

• Работен план.

Какъв вид инфомация е необходимо да съдържа 
инвестиционната концепция?



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.



• EUCF бенефициента представя окончателна инвестиционна концепция на национален език

• Резюме на английски език: ключова информация за получаване на преглед и добра 
разбираемост на инвестиционната концепция

Резюме на инвестиционната концепция на английски език

Валидиране на инвестиционната концепция

Валидиране

При спазени критерии за 
качество от 

бенефициента се 
преминава към 

получаване на второ 
грантово плащане на

EUCF (30%)

Шанс за корекции и 
повторно подаване на 

Заявлението, в случай на 
липсващи данни, 

непоследователна 
информация или грешки в 

изчисленията

В случай, че бенефициента 
не завърши изпълнението 

на инвестиционната 
концепция в рамките на 

предвидения период, 
представя Доклад



Служба за помощ

EUCF уебстраница
Специализирана 

зона

Helpdesk

БенефициентиКандидати

Национални 
Експерти

Обществена 
страна



Как да се свържем с helpdesk?

Регистрирани потребители на EUCF 

Нерегистрирани потребители на EUCF за общи въпроси



Други подпомагащи механизми

Ръководство за 
Кандидатите

Често задавани 
въпроси

Образователен 
център

Терминологичен 
речник

Ръководство за 
Националните 

Експерти

Образец на 
Инвестиционната 

Концепция



Национални Експерти и Национални Мрежи

Национални Експерти

Обучение

Упътване при разработването на 
инвестиционната концепция

Подкрепа за кандидатите на национално 
ниво

Национални мрежи

Популяризиране

Уебинари / Информационни 
сесии



Уебстраница 

www.eucityfacility.eu

ce.bulgaria@eucityfacility.eu

http://www.eucityfacility.eu/
mailto:ce.bulgaria@eucityfacility.eu


www.eucityfacility.eu

@eucityfacility

Благодаря за вниманието!

Десислава Камбурова

ce.bulgaria@eucityfacility.eu

моб.тел.:  + 359 889 555 152

mailto:ce.bulgaria@eucityfacility.eu

