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ОБЩИНСКА МРЕЖА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

КОНКУРС 

За общински проект / инициатива / план 
в областта на устойчивата енергия и климата 

2022 
 

 

Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия обявява 
ограничен конкурс за общински проект в областта на устойчивата енергия и климата, 
осъществен в периода 01.01.2021 – 30.06.2022 г. В конкурса могат да участват 
общините членки на ЕкоЕнергия1. Той се организира в партньорство с Център за 
енергийна ефективност ЕнЕфект. 

Конкурсът има за цел да насърчи работата на общините в областта на 
енергийната ефективност и ВЕИ и да отличи онези от тях, които се стремят и постигат 
максимално високи и устойчиви резултати. Отличените проекти ще се публикуват като 
добри практики, които могат на насърчат и други общини да ги последват.  

Всяка община членка на ЕкоЕнергия може да подаде неограничен брой 
кандидатури. Общините подават кандидатурите си за участие по електронен път.  

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТУРИТЕ 

За участие в конкурса могат да кандидатстват общински проекти, 
инициативи и планове за енергийна ефективност, завършени в периода 01.01.2021 – 
30.06.2022 г. Кандидатурите могат да са: 

(а) Проекти (за отделни обекти или за групи обекти) 

- Проекти за нови сгради с висок клас за енергийна ефективност 

- Проекти за обновяване на съществуващи общински сгради с постигане 
на високи енергийни класове 

 
1 Общините, които към 31.03.2022 г. са редовни членове на ЕкоЕнергия към, са: 

Банско, Берковица, Ботевград, Бургас, Габрово, Добрич, Етрополе, Крушари, Кула, 
Кюстендил, Лясковец, Лом, Павликени, Самоков, Смолян, Смядово, Ямбол. 
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- Проекти за обновяване на съществуващи жилищни сгради при постигане 
на високи енергийни класове (по програми с участие на общината)  

- Проекти за повишаване на енергийната ефективност на уличното 
осветление 

- Проекти за енергийна ефективност в областта на мобилността и 
обществения транспорт (в т.ч. оптимизиране на транспортните схеми, 
електрифициране на транспорта, изграждане на велоалеи и др.) 

- Проекти за въвеждане на ВЕИ (в т.ч. в самостоятелни паркове, 
интегрирани със сгради или транспортни системи). 

(б)Инициативи за засилено гражданско участие 

- Информиране и ангажиране на гражданите в дейности за енергийна 
ефективност (информационни кампании, анкети, срещи) 

- Създаване на общински информационни и/или консултантски центрове 
за граждани. 

(в) Планове за енергийна ефективност 

- Общински планове/програми за енергийна ефективност (ако са 
утвърдени от ОС и са в процес на изпълнение и ако има конкретни 
междинни резултати). 

Необходимите данни за кандидатстващите проекти, инициативи и планове 
са посочени във формулярите за участие (Формуляр за кандидатстване и Форма за 
подготовка на информационен материал), публикувани заедно с настоящото 
съобщение. На участниците се предоставят и помощни формуляри с указания за 
попълване. 

 

ЖУРИ И НАГРАДЕН ФОНД 

Кандидатурите ще се разглеждат и оценяват от независимо жури с 
участието на: 

- Ася Добруджалиева (Хабитат България и АСЕКОБ) 

- Камелия Георгиева (НДЕФ) 

- инж. Ивайло Алексиев (АУЕР) 

- д-р арх. Здравко Генчев (ЕнЕфект) 

Оценяването ще се осъществи на два етапа.  

(а) Първият етап ще оцени съответствието на кандидатурите с условията на 
конкурса и тяхната допустимост. Въз основа на този първи преглед журито може да 
отправи към участниците въпроси или искания за допълнителни пояснения. За 
отговори и допълнителни пояснения ще бъде предоставен едноседмичен срок. 

(б) Вторият етап на разглеждането ще се осъществи след получаването на 
отговорите и допълнителните пояснения и ще завърши с окончателно оценяване и 
класиране на подадените кандидатури.  
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Журито ще вземе решение въз основа на информацията, предоставена от 
кандидатстващата община. При формулирането на решението си то ще се ръководи от 
следните 10 основни принципа, всеки от които се оценява поотделно в скала от 1 (най-
ниско) до 5 (най-високо) и има еднаква тежест: 

1. Обществена значимост на обекта / инициативата / плана  

2. Роля на общината в осъществяването на проекта / инициативата / плана  

3. Наличие на новаторски технически и управленчески решения 

4. Значимост на резултатите (постигнат висок клас за енергийна 
ефективност, намалена консумация на енергия, подобрен комфорт на 
обитаване, намалени пътни произшествия, повишен обществен интерес 
към енергийната ефективност, други ефекти) 

5. Устойчивост на резултатите и условия за възпроизвеждането им в същата 
община и/или в други български общини 

6. Комуникация, осъществена за популяризирането на проекта / 
инициативата / плана след завършването им  

7. Участие на населението в обсъждането и осъществяването на проекта / 
инициативата  / плана. 

8. Обществен отзвук за проекта / инициативата / плана 

9. Финансово участие на общината в проекта / инициативата / плана и 
новаторски подход за привличане на пазарни инвестиции (максимална 
оценка при изпълнение със собствен/пазарен ресурс) 

10. Качество на подготвения информационен материал 

Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване, като то си 
запазва правото да отличава проекти, които имат специални характеристики и не могат 
да бъдат адекватно оценени по заложената методика. То се обявява в сайта на 
ЕкоЕнергия най-късно три дни след приемането му, след което се изпраща до всички 
участници в конкурса. 

Наградният фонд на конкурса е 10 000 лв. Броят на наградите и техните 
размери ще се определят от журито, като се имат предвид желанията на участниците в 
конкурса, обявени в процеса на кандидатстване. 

Връчването на наградите ще се осъществи на публично събитие с участието 
на обявителя и неговите партньори. Събитието ще се предава пряко в Интернет. Запис 
на събитието ще се публикува в YouTube канала на ЕнЕфект. Резултатите от конкурса ще 
се публикуват в изданията и комуникационните канали на партньорите обявители. 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

Обявяване на конкурса: 8 юли 2022 г. 

Краен срок за подаване на кандидатурите: 31 август 2022 г.  

Уточняващи въпроси: 1-10 септември 2022 г. 

Журиране: от 10-и до 30-и септември 2022 г. 
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Информиране на наградените: 1-и октомври 2022 г.  

Церемония по награждаването: октомври 2022 г. 

 

Настоящата информация за конкурса е публикувана на официалния сайт на 
Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия (ecoenergy-bg.net). 

http://www.ecoenergy-bg.net/

