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ОБЩИНСКА МРЕЖА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ 
в конкурса за общински проект / инициатива / план за енергийна ефективност, 

обявен от Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия 

  

Участниците в конкурса за общински проект / инициатива / план в 
областта на устойчивата енергия и климата трябва да попълнят настоящия 
формуляр за участие. Оценяването на кандидатурите ще се осъществи въз 
основа на информацията, предоставена чрез този формуляр, както и на 
допълнителната информация, предоставена от участниците при изрично 
запитване от журито. 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИЯ ОБЕКТ 

Наименование на общината Изписва се името на общинския център 

Наименование на обекта / 
инициативата / плана 

Изписва се наименованието на: 

(а) обекта (сграда, улично осветление, 
мобилност / транспорт) 

(б) инициативата  

(в) плана за енергийна ефективност  

Автор на проекта (за сграда, 
улично осветление или 
транспорт / мобилност) 

Не се отнася за инициативи и 
планове 

Посочват се авторът на проекта за: 

(а) сграда (нова или обновена)  

(б) улично осветление  

(в) транспорт / мобилност 

(г) план в областта на климата и енергията 

Изпълнител на проекта (за 
сграда, улично осветление или 
транспорт / мобилност) 

Не се отнася за инициативи и 
планове 

Посочва се изпълнителят на проекта за: 

(а) сграда (строител на новата или обновената 
сграда) 

(б) улично осветление 

(в) транспорт / мобилност 

Дата на влизане в 
експлоатация / започване на 
оперативна дейност 

(а) за сграда, улично осветление или транспорт 
/ мобилност – датата на въвеждането в 
експлоатация на готовия обект 
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(б) за инициатива - посочва се датата на 
започване на оперативна дейност на 
инициативата 

(б) за план - посочва се датата на приемане от 
ОС 

Oписание на 
обекта/инициативата или 
плана  

/до 2000 символа/   
 

Oписанието на обекта трябва да включва 
основна информация за обекта (сграда, улично 
осветление или транспорт/мобилност), 
инициативата или плана. Дава се описание на 
значимостта на проекта за общината/региона 
и се посочват евентуални трудности пред 
проектирането и изпълнението и се описват 
действията за тяхното преодоляване. При 
съставянето на описанието на кандидатурата 
да се отчитат основните принципи за 
оценяване, от които ще се ръководи журито 
(посочени са в обявата за конкурса) 

Обща стойност на 
инвестицията / източник/ци на 
средствата 

Посочва се общата стойност на инвестицията 
за осъществяването на обекта (вкл. за 
проектиране и изпълнение) или необходимите 
инвестиции за изпълнението на инициативата 
или плана. Изброяват се източниците на 
финансиране и степента и формата на участие 
на общината.  

Снимки (а) При сгради, улично осветление или 
транспорт/мобилност - желателно е да се 
приложат фотоси, показващи обекта преди и 
след проекта 

(б) При инициативи - желателно е да се 
представят фотоси, илюстриращи дейности 
и/или резултати от инициативата  

(в) При планове е желателно да се покажат 
фотоси на обекти, включени в плана (преди и 
след осъществяването на съответните 
проекти) 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ  

Постигнат клас за енергийна 
ефективност  

Не се отнася за инициативи и 
планове 

Посочва се постигнатият клас за енергийна 
ефективност след изпълнението на проекта 
(ако е приложимо). Ако е възможно се посочват 
още (за сравнение) класът за енергийна 
ефективност преди проекта (ако е приложимо) 

Консумация на енергия  

Не се отнася за инициативи и 

(а) При сгради, улично осветление или 
транспорт - посочва се консумацията на 
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планове енергия преди и след проекта и разликата в % 
(обща или относителна - на м2)  

(б) При планове - планирани икономия на енергия 
за целия период на плана и постигнати 
икономии да момента на кандидатстването 

Подобряване на комфорта  

/500 символа/ 

Не се отнася за инициативи и 
планове 

(а) За сгради – ако е приложимо, посочват се 
температурите в помещенията преди и след 
осъществяването на проекта. Ако е възможно 
се привеждат данни за влажността и 
хигиената в помещенията (конденз, влага) 
преди и след проекта 

(б) за улично осветление - посочват се 
параметрите на осветеност преди и след 
проекта (ако е възможно), както и 
установените допълнителни ползи - 
намаляване на пътните произшествия в 
тъмната част на денонощието, повишените 
удобства за гражданите 

(в) за транспорта / мобилността - посочват се 
данни за постигнати икономии (ако е 
приложимо) и за други ползи за гражданите 

Новаторски решения и 
подходи 

/500 символа/ 

 

Посочват се онези решения и подходи, 
приложени при подготовката, изпълнението и 
мониторинга на проекта/ 
инициативата/плана, които според 
съставителите на кандидатурата имат 
новаторски характер и могат да послужат 
като добър пример при други подобни стъпки на 
същата община, както и на други общини 

ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

Роля на общината  

/500 символа/ 

 

Описва се ролята на общината в подготовката 
и изпълнението на проекта / инициативата / 
плана и степента на ангажираност на 
ръководството на общината (Общински съвет, 
кмет и др.) 

Устойчивост на резултатите и 
потенциал за 
възпроизвеждане на проекта  

/1000 символа/ 

 

Посочва се как администрацията осигурява 
техническата, финансова и обществена 
устойчивост на резултатите след приключване 
на проекта и как (ако е приложимо) се 
инвестират спестените средства за развитие/ 
надграждане на постигнатите резултати 

Посочва се доколко резултатите от проекта / 
инициативата / планът може да се повторят в 
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други обекти в същата община и доколко 
проектът / инициативата / планът може да 
послужат за пример на други общини 

Участие на гражданите 

/500 символа/ 

 

Посочва се участието на населението (ако е 
имало такова) при подготовката и 
изпълнението на проекта / инициативата / 
плана 

Осъществена комуникация на 
резултатите 

/500 символа/ 

 

Описват се действията (ако има такива), 
осъществени за популяризиране на 
резултатите от проекта / инициативата / 
плана. Оценява се ефектът от осъществената 
комуникация 

Презентационен материал 
(моля, прикачете файл) 

 

Допълнителна информация 

По преценка на кандидата 

/1000 символа/ 

В тази графа участниците могат да 
предоставят допълнителна информация за 
своята кандидатура, която те смятат за 
съществена и която не се съдържа в изброените 
по-горе въпроси 

НАГРАДА  

За какво бихте използвали 
наградата, ако бъдете 
одобрени? 

Посочват се дейности, които биха могли да 
допълнят работата по 
проекта/инициативата/плана и/или са от 
значение за пълноценно провеждане 
политиките на общината, но за които няма 
осигурено финансиране. Такива дейности могат 
да включват, но не са ограничени до: 
разработване на комуникационни материали, 
обучения, технически консултации, организация 
на тематични събития за гражданите, 
съдействие за планиране, въвеждане на системи 
за енергиен мениджмънт, реализиране на 
пилотни проекти за тестване на новаторски 
технологии и др. 

КОНТАКТИ 

Име и адрес за контакт Посочват се:  

(а) име и фамилия на лицето, определено за 
контакт за настоящия конкурс  

(б) телефон на лицето, определено за контакт 
за настоящия конкурс  

(в) електронна поща на лицето, определено за 
контакт за настоящия конкурс 

 


