
   

 

ЕкоЕнергия с нов онлайн семинар в подкрепа на устойчивото енергийно 

развитие в общините 

След първия проведен уебинар, организиран от ЕкоЕнергия в края на април, темите за 

новаторските финансови инструменти, енергийното планиране и новата уеб-базирана система за 

енергиен мениджмънт породиха сериозен интерес от страна на общините и специалистите. С цел 

да отговори на растящия интерес от своите членове, ЕкоЕнергия организира нов онлайн семинар 

на 29-и май, в който ще предостави пълна информация за двата актуални инструмента в помощ на 

местните власти – европейската инициатива „EU CITY FACILITY“ за финансиране на инвестиционни 

концепции, и новата информационната система за управление на енергията в общинския сграден 

фонд. 

Първата тема е свързана с разработването на инвестиционни концепции в помощ на енергийния 

преход в общините, за които те могат да получат безвъзмездно финансиране до 60 000 евро. 

Общините, които ще се включат в инициативата, ще получат допълнителна подкрепа от 

националния консултант за България – Десислава Камбурова, както и, разбира се, от националната 

поддържаща мрежа - ЕкоЕнергия. Целта е енергийните планове и програми на общините да бъдат 

обогатени със сериозен и задълбочен финансов анализ, предлагащ конкретни проекти за 

изпълнение в дългосрочен план, което от своя страна ще осигури допълнителни възможности за 

привличане на външно финансиране за реализацията на проектите. Инициативата „EU CITY 

FACILITY“ се ръководи от водещи общински мрежи и организации в сферата на устойчивата енергия 

– Energy Cities, Climate Alliance, FEDARENE, Enviros и Adelphi – и действително е инициатива „от 

градовете за градовете“: всички процедури са направени по начин, който да разшири обхвата и 

улесни участието дори и на общини с по-малък опит и възможности.  

Втората тема е не по-маловажна, тъй като представя необходимия инструмент, чрез който могат да 

се формират убедителни инвестиционни концепции: новосъздадената уеб-базирана общинска 

енергийна информационна система на ЕкоЕнергия. Системата е създадена изцяло за нуждите на 

общините членки на ОМЕЕ ЕкоЕнергия и представлява интуитивен инструмент за съхранение, 

обработка и управление на информацията за енергийното потребление на обекти от общинския 

сграден фонд. Заедно с това, тя позволява автоматично разчитане на данните от енергийните 

обследвания на сградите и предоставя възможност за генериране на годишни отчети към АУЕР за 

отчитане напредъка по чл.  12 и чл. 63 от ЗЕЕ. Информацията може да бъде визуализирана в 

разнообразни аналитични и сравнителни графики и фигури, което не само улеснява процеса на 

енергийно планиране и идентифициране на нови проекти, но и предоставя възможност за 

убедително представяне на резултатите от предприетите мерки пред заинтересованите страни и 

потенциалните инвеститори. 

По време на събитието ще бъдат представени и примери за германския опит в общинския 

енергиен мениджмънт от представители на един от най-големите научно-изследователски 

институти в света - Фраунхофер, както и иноваторски механизми за финансиране и възможности за 

развитие на енергийните услуги, които могат да бъдат използвани при разработването на 

инвестиционните концепции на общините. 

Уебинарът на ЕкоЕнергия ще се състои на 29-и май от 09:30 ч. чрез платформата Zoom с адрес: 

https://us02web.zoom.us/j/83874713772. За винаги актуална информация за събитието и дейностите 

на ЕкоЕнергия ни последвайте във Фейсбук на https://www.facebook.com/ecoenergybulgaria.  

За участие в уебинара можете да се регистрирате на адрес https://forms.gle/ffZpK9WKx73uEnt27.  
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