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Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

ЕкоЕнергия необходимият партньор
Основаване:
февруари 1997 г. по инициатива на кметовете на 23 общини

Статус:
нестопанско сдружение на български общини за взаимна помощ
и съвместни действия при формирането на местните политики за
ефективно използване на традиционни и алтернативни енергийни
ресурси и за осигуряване на енергийна сигурност и възможности
за устойчиво развитие на общините

Мисия:
да утвърждава енергийната ефективност в политиката
за устойчиво развитие на българските общини

ЕкоЕнергия необходимият партньор

Секретариат на ЕкоЕнергия:
ecoenergy@ecoenergy-bg.net / www.ecoenergy-bg.net

ЕкоЕнергия необходимият партньор
Главни цели:
ЕкоЕнергия съдейства на българските общини:
–

пълноценно и ефективно да осъществяват всички свои
функции по отношение на енергията

–

да мобилизират ресурси за осъществяване на енергийните си
програми

–

да допринасят за формирането на ново обществено
отношение към енергията

ЕкоЕнергия необходимият партньор
Основни направления на дейността:
(2007-2013 г.)
Утвърждаване на местното енергийно планиране
и управление като основен инструмент на енергийната
политика на общините
Обучение на общински ръководители и специалисти
Разпространяване на информация
Организационно развитие на мрежата

ЕкоЕнергия необходимият партньор
Какво получават членовете на мрежата:
Общинско енергийно планиране – методика, ръководство и
помощни средства
Обучение по Общинско енергийно планиране
Програмна система за разработване и поддържане на Общинска
енергийна информационна система
Съдействие при разработване на Общински енергийни програми
Участие в семинари, срещи, конференции, конкурси
Информация в областта на устойчивото използване на енергията
Представяне и въвеждане на нови финансови инструменти
Развиване на хоризонтални връзки
Участие и/или бенефициенти на международни проекти

ЕкоЕнергия необходимият партньор
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ЕкоЕнергия необходимият партньор
Проекти:
АРКА – Ролята на общините за противодействие на изменението
на климата
РУСЕ – Пренасочване на усилията на общините към устойчиво
използване на енергията
Новаторско мислене – Изграждане на устойчиви енергийни
общини
МОДЕЛ – Управление на енергията в общините
ЕБВР – Програма за енергийна ефективност на публичния сектор
в България
Текущи проекти:
Covenant capaCITY – Изграждане на капацитет на местните
власти
НЕТ-КОМ – Да работим в мрежи за Споразумението на
кметовете

ЕкоЕнергия необходимият партньор
Кампании и партньорства:
Кампания Дисплей – кампания за подобряване на енергийната
ефективност на сградите
Зелена светлина – кампания за прилагане на мерки за
енергийна ефективност в системите за осветление
BISE – кампания за сътрудничество за устойчива енергия в
югоизточна Европа
Устойчива енергия за Европа – кампания за добри практики в
областта на енергийната ефективност и ВЕИ
Член на европейската мрежа Енерджи Ситис от 2003 г.
Тристранно споразумение за сътрудничество и съвместна
дейност в областта на енергийната ефективност и устойчивото
развитие на българските общини (АУЕР, НСОРБ, ЕкоЕнергия)
Споразумение на кметовете – подкрепяща структура
от 2009 г.

ЕкоЕнергия поддържаща структура на
Споразумението на кметовете
Дейности:
Представя инициативата на събития на мрежата и чрез средствата й
за разпространяване на информация и организира семинари по
Споразумението на кметовете
Насърчава и съдейства на българските общини да се присъединяват
към Споразумението на кметовете, подкрепя, координира и следи за
изпълнението му
Улеснява обмена на опит между подписалите Споразумението и
кандидатите за присъединяване към него
Защитава общите интереси на национални и на европейски форуми
Посредник между подписалите Споразумението и секретариата му,
както и със средствата за масово осведомяване
Докладва на ЕК за постигнатите резултати и участва в дискусиите за
стратегическото изпълнение на Споразумението

ЕкоЕнергия поддържаща структура на
Споразумението на кметовете
Резултати:
Подписали Споразумението общини – 5 от 17 (Варна, Добрич,
Криводол, Лом и Търговище) – членове на ЕкоЕнергия
Съдействие при присъединяването на Столична община
Разработени Планове за действие за устойчива енергия от
обучени от нас специалисти (Добрич, Лом и Търговище)
Създадена национална платформа за подкрепа на
Споразумението
Участие в европейски проекти в подкрепа на инициативата
Помощ на общини в Украйна и Молдова
Разпространяване на българския опит

Проекти в подкрепа на
Споразумението на кметовете

Covenant capaCITY :
Цел – Създаване на подробна и добре структурирана
програма за повишаване на капацитета на местните
ръководители и специалисти за предприемане на действия
срещу промените в климата и за повишаване на енергийната
ефективност

Мрежи за Споразумението на кметовете (NET-COM):
Цел – Допринасяне за постигане на целите на ЕС 20:20:20
чрез по-ефективно популяризиране и осъществяване на
инициативите на Споразумението на кметовете на местно,
национално и европейско равнище

Covenant capaCITY: Дейности
Организиране на два тематични семинара (първият е на 16
май в София)
Провеждане на три учебни пътувания (20 участници от
България)
Разработване на програма за обучители от асоциации и мрежи
на общини
Разработване на програма за повишаване на капацитета на
местните власти, включваща и мотивационна конференция
Организиране на четири обучения на общински специалисти
Провеждане на две кръгли маси за обмяна на опит и
информация за разработването на планове за действие за
устойчива енергия
Конкретна помощ на определени общини при разработването
на плановете
Повече информация на: www.covenant-capacity.eu

NET-COM: Дейности
Създаване на национална платформа за диалог в подкрепа на
Споразумението на кметовете
Привличане на ключови партньори като членове на
Споразумението и поддържащи структури, АУЕР, МИЕТ, МРРБ,
областни администрации, регионални енергийни агенции, НПО
и др. чрез подписване на Декларация да подкрепа
Разработване на план за действие (пътна карта) за прилагане
на Споразумението
Създаване на комуникационни инструменти и онлайн ресурси
Организиране на тематични семинари и обучения за
разработване на Планове за действия за устойчива енергия

Повече информация на: www.networkingcovenantofmayors.eu

Благодаря за вниманието !

