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СПОРАЗУМЕНИЕТО – СТЪПКА ПО СТЪПКА

Подписалите Споразумението целят 
да изпълнят и дори да преизпълнят 
поставената от ЕС цел за  намаляване 
на емисиите на CO2 с 20 % до 2020 
г. посредством прилагането на План 
за действие за устойчива енергия 
(ПДУЕ) в областта на енергийната 
ефективност и използването на 
местни възобновяеми енергийни 
източници. 

За да постигнат определената цел, 
подписалите Споразумението се 
ангажират да приложат следните 
мерки:

Първата стъпка е Инвентаризация на базовите емисии (ИБЕ) и 
прилагането на практика на политическите ангажименти.
Подписалите Споразумението подават своите ПДУЕ заедно 
с основните резултати от ИБЕ в срок до една година от 
официалното им присъединяване. Предвидените действия 
се очертават в разработения в тясно сътрудничество със 
заинтересованите лица и гражданите ПДУЕ, одобрен от 
Общинския съвет. Подписалите Споразумението се ангажират, 
също така, да упражняват мониторинг и докладват за 
изпълнението на ПДУЕ на всеки 2 години след подаването му.

Настоящата публикация има за цел да запознае читателя с процеса 
на разработване на ПДУЕ. Тя очертава ключовите елементи на 
ПДУЕ и представя накратко процедурите по подаване и оценка. 
На страниците по-долу са представени и вдъхновяващи примери, 
както и практически указания за разработването и прилагането 
на плана за действие.

Разработване на план за действие - в тясно 
сътрудничество със заинтересованите лица 

и гражданите

Инвентаризация на базовите емисии

Сформиране на екип по Споразумението

Определяне на дългосрочна 
визия

Прилагане на политики и мерки 
за намаляване емисиите на CO2

Мониторинг и отчитане на напредъка
СТЪПКА  2  Подаване на Плана за 
действие за устойчива енергия

СТЪПКА  3  Подаване на 
Доклада за изпълнение

СТЪПКА  1  Подписване на Споразумението 
на кметовете

Начало

Мон
ито

ринг и обратна връзка

Планиране

Изпълнение

а

емисии на CO2
 

до 2020 г.-20%
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ГЪВКАВА МЕТОДОЛОГИЧЕСКА РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЯСНОТА, ГЪВКАВОСТ И ИЗМЕРИМОСТ!
Споразумението на кметовете предос тавя цялос тна 
методологическа рамка за разработването и прилагането на 
ПДУЕ.

Разработена в сътрудничество със Съвместния изследователски 
център на Европейската комисия на базата на практическия 
опит на група специалисти, в чийто състав влизат представители 
на местната власт и експерти, използваната за целите на 
Споразумението методология е разработена върху стабилна 
техническа и научна основа. Предложените методология, 
понятия и принципи с ледват,  доколкото е възможно, 
международните и европейски стандарти (напр. коефициентите 
на емисиите на Междуправителствения комитет по изменение 
на климата (МКИК) или Европейската справочна база данни за 
жизнения цикъл (ЕСБДЖЦ).

Гъвкава и адаптирана към местните реалности, използваната 
за целите на Споразумението методология осигурява обща рамка 
за отчитане – под формата на стандартен интернет модел за 
ПДУЕ – с помощта на който местните власти могат да съпоставят 
различните резултати (напр. постигнатите в течение на времето или 
тези между различни местни власти със сходни характеристики). 

ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 
СПОРАЗУМЕНИЕТО
•	 Ръководството, озаглавено «Как да разработим План 

за действие за устойчива енергия», предлага поетапни 
насоки и практически препоръки относно цялостния 
процес на разработване на ИБЕ и ПДУЕ. Предоставя набор 
от ключови принципи за   отчитане и докладване на 
емисиите на CO2 (еквиваленти). Също така, представя редица  
технически примери за мерки за енергийна ефективност и 
възобновяема енергия, които биха могли да се приложат на 
местно равнище.

•	 Моделът за ПДУЕ  представлява използваната от 
подписалите Споразумението рамка за отчитане на 
данните за емисиите на CO2 на местно равнище и 
ключовите действия за смекчаване на последиците. Този 
интерактивен уеб инструмент, който осигурява структурата на 
индивидуалните ПДУЕ и предоставя обобщени статистически 
данни в реално време, е разработен на английски език. 
Към модела има разработени указания (на всички езици на 
ЕС), които целят да улеснят подписалите Споразумението 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
Всички материали могат да се открият онлайн 
библиотеката на Споразумението на кметовете:
http://www.sporazumenietonakmetovete.eu/support/
library_bg.html

Подписалите Споразумението могат да използват всички 
подходящи за постигане на целите инструменти. Въпреки това, те 
трябва да осигурят съответствие на отчетената инвентаризация с 
определените по-долу изисквания на Споразумението.

© Shutterstock

при събиране и анализ на данните по структуриран и 
систематичен начин.

•	 Базирайки се на модела за ПДУЕ, моделът на Доклада за 
изпълнение ще улесни проследяването на изпълнението 
на ПДУЕ. Планиран за разработване през 2012 г. заедно 
с указания към него, той ще се превърне в основен 
инструмент за мониторинг и отчитане за напредъка.
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ПДУЕ представлява основен документ, който  показва начина, 
по който подписалите Споразумението ще постигнат своите 
цели до 2020 г. Той се разработва в рамките на концепцията за 
интегрирано планиране и цялостен подход към местните 
енергийни системи, като поставя акцент върху намаляването на 
енергийното потребление в няколко основни стопански сектора, 
както и върху използването на местните възобновяеми енергийни 
източници за задоволяване на енергийното потребление.

СЪДЪРЖАНИЕ - КАКВО СЪДЪРЖА ПЛАНЪТ?
•	 Основните резултати от Инвентаризацията на базовите 

емисии, отразяващи текущото енергийно потребление и 
идентифициращи основните източници на емисии на CO2 – 
Какво е текущото състояние?

•	 Дългосрочна визия ,  определяща общата цел за 
емисиите на СO2, предвидена за изпълнение до 2020 
г. ,  к а к то  и  п р и о р и те тн и те  о б л а с ти  н а  д е й с тв и е 
– Какво  искате да постигнете? 

•	 Набор от краткосрочни и средносрочни действия, които 
да бъдат предприети по време на периода на изпълнение, с 
включени времеви рамки и отговорности, с цел постигане на 
зададената цел  – Как да го постигнете? 

   ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 

“В гр. Фридрихсхафен, въпросите на климата и енергетиката 
заемат челно място в градоустройственото планиране.  
Програмата за устройство и развитие на територията на 
общините в Германия ни позволява да определим изисквания 
за енергоснабдяването при нови строежи и промишлени 
паркове, както и да предвидим мобилността в бъдеще.
[...] Стараем се да изградим град с къси транспортни 
пътища, при използване на най-съвременен автобусен 
градски транспорт. Планирането на устройството на 
територията днес определя потреблението на енергия 
през следващите десетилетия!” Andreas Brand, Кмет на 
гр. Фридрихсхафен (Германия)

   ИЗГРАЖДАНЕ НА АМБИЦИОЗНА ВИЗИЯ

 “В гр. Бекерих, разработването на ПДУЕ се оказа важна 
крачка към осъвременяване на целите ни. Той ни показа, 
че винаги има какво да се подобри в работата ни, както 
и че спестяването на енергия трябва да се превърне в 
най-големия ни приоритет, за да постигнем нашата цел: 
енергийна независимост.” Camille Gira, кмет на гр. Бекерих 
(Люксембург)

ЦЕЛИ НА ПЛАНА
•	 Осигуряване на дългосрочен политически ангажимент - ПДУЕ 

представлява стратегически политически документ, 
одобрен  от Общинския съвет (или друг равностоен орган 
за вземане на решения);

•	 Превръщане на стратегията в конкретни действия и 
определяне на човешките и финансови ресурси за 
изпълнението на тези действията – ПДУЕ представлява 
оперативен инструмент;

•	 Ангажиране на местните участници в целия процес – от 
разработването до изпълнението – ПДУЕ представлява 
средство за комуникация със заинтересованите лица и 
гражданите.

ОБХВАТ

ПДУЕ следва да определи съгласуван набор от действия, 
обхващащи всички ключови стопански сектори (публични и 
частни). Като цяло се очаква, че ПДУЕ ще обхване секторите, 
залегнали в инвентаризацията:

Тъй като влиянието на местната власт върху промишлеността е 
ограничено, тя сама трябва да реши дали да включи този отрасъл 
в ПДУЕ (без инсталации, обхванати от СТЕ1).

К Л Ю Ч О В И  Ц Е Л Е В И  С Е К ТО Р И

Д Р У Г И  П Р Е П О Р ЪЧ И Т Е Л Н И  С Е К ТО Р И

Транспорт
(обществен, частен 
и търговски)

Отрасли
( с  и з к л ю ч е н и е  н а 
попадащите в СТЕ1)

Ограничено 
местно производство на
възобновяема енергия

Устройство на 
територията

Работа с граждани
и местни 
заинтересовани лица

Други
(управление на
отпадъци и води)

Обществени 
поръчки

Сгради, оборудване
и съоръжения 
(общински, 
обществени и 
жилищни сгради)

ПДУЕ трябва, също така, да се основава на тези области на 
действие, в които местната власт играе специфична роля - 
като планиращ орган, мотиватор, потребител, а понякога и 
производител – например:

1 СТЕ – Схема за търговия с емисии на ЕС

© Shutterstock

ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ НАКРАТКО
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Инвентаризацията на базовите емисии (ИБЕ) е съществен 
компонент на ПДУЕ и осигурява яснота по отношение на 
«текущото състояние», т.е. описание на текущото енергийно 
потребление и емисиите на CO2 на местно равнище. Тя е основата 
за разработването на ПДУЕ. Чрез ИБЕ местната власт ще може да 
определи приоритетните области на действие и възможностите 
за постигане на целта относно намаляване емисиите на CO2. Това 
ще помогне при избора и приоритизирането на действията. 
Необходимо е периодично да се провежда мониторинг 
на Инвентаризацията на емисиите (МИЕ) ,  с цел да се 
оцени потенциалното намаляване на емисиите в резултат на 
предприетите действия.

  СЪСТАВЯНЕ НА ПЪЛНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
“Мисля, че добрите инвентаризации на емисиите и 
научните разработки са решаващи за успеха на всяко 
начинание. Като разбират от самото начало обхвата и 
последиците от поетите от тях ангажименти, общините 
могат по-добре да изпълнят своите цели и да приложат 
по-амбициозни мерки.’’ Frank Smeets, Заместник-министър 
на околната среда в провинция Лимбург (Белгия), 
Териториален координатор по Споразумението

ОБХВАТ

Споразумението възприема по същество териториален подход, като разглежда емисиите във връзка с потреблението и производството 
на енергия (ако е приложимо) на територията на местната община.

КОНЦЕПЦИИ ЗА ИБЕ

CO2N2O CH4

Преки емисии в резултат на 
изгарянето на гориво в рамките 
на територията

Други преки емисии 
в рамките на 
територията,
в зависимост от 
избора на 
отрасли, включени 
в ИБЕ

(Косвени) емисии в резултат 
на производството на енергия, 
употребявана в рамките на 
територията 
независимо от мястото на 
електроенергийното производство

Сгради, оборудване 
и съоръжения (общински, 

жилищни и обществени 
сгради)

Транспорт (обществен, 
частен и търговски)

Отрасли
без тези от СТЕ

(по избор)

Пречиствателни 
станции 

за твърди отпадъци 
и отпадъчни води

(по избор)

Местни съоръжения 
за енергопроизводство
(електроенергия ≤ 20 MW, 

отопление/охлаждане, ако е 
приложимо)

без тези от СТЕ

COGENE-
RATION

Т Е Р И Т О Р И Я  Н А  О Б Щ И Н А Т А

POWER 
PLANT

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА БАЗОВИТЕ ЕМИСИИ – ОСНОВАТА НА ПДУЕ 

Единица 
мярка за 
отчитане

“Стандартни” (МКИК) – обхващат емисиите на CO2 в резултат на потреблението на енергия в рамките на територията на местната власт, 
които са резултат от директното изгаряне на гориво на територията или косвеното изгаряне на гориво във връзка с производство на 
електроенергия/ топлоенергия/енергия за охлаждане извън територията, но употребени в рамките на територията. 
Оценка на жизнения цикъл – обхваща пълния жизнен цикъл на всеки енергоносител, т.е.  включва не само емисиите в резултат на 
изгарянето на гориво, но и емисиите по цялата верига на енергоснабдяване (експлоатация, транспортиране, преработка).

1990 г. е препоръчителната референтна година, залегнала в повечето международни стандарти (Протоколът от Киото, докладите за 
оценка на МКИК). Въпреки това, местните власти следва да изберат година, за която са налични възможно най-пълни и надеждни данни.

Тонове CO2 – в случай, че местната власт реши да докладва само емисиите на CO2.
Тонове екв. CO2 – в случай, че местната власт реши да включи и други парникови газове, като напр. CH4 и N2O. Преобразувайте 
количествата CH4 и N2O в CO2 еквивалент, като умножите емисиите на даден парников газ по неговия потенциал за глобално затопляне.

Коефи-
циенти 
на 
емисиите

Базова 
година
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МОТИВАЦИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПДУЕ

СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ

  гр. Вормс, Германия  ~ 83 000 жители

Събирането на данни често се оказва голямо предизвикателство 
при подготовката на Инвентаризацията на базовите емисии. 
За съставянето на своята ИБЕ, гр. Вормс поиска съдействие от 
местния доставчик на енергия, както и от други заинтересовани 
лица, като организира няколко «дни за срещи». Това даде 
възможност за изграждане на едно по-широко и ефективно 
сътрудничество между  участниците в обсъждането. Това 
сътрудничество се оказа особено успешно – местната власт 
успя да получи от доставчиците на електроенергия и газ точни 
и изчерпателни данни за енергопотреблението на основните 
сгради, съоръжения и отрасли. Освен това, Асоциация на 
коминочистачите и общинското  дружество за жилищно 
настаняване осигуриха надеждни данни за енергопотреблението 
на домакинствата, както и допълнителна информация за 
съществуващите отоплителни системи.

Генерираните от транспорта емисии се калкулираха въз основа 
на коефициента на полезно действие и потреблението на гориво 
от превозните средства на територията. С цел набавяне на 
липсващите данни, бяха проведени извадкови изследвания 
в рамките на територията, главно с цел измерване на частния 
трафик (т.е. броят на превозните средства, изминатите километри 
и др.).

Използването на инструмент за изчисление (ECORegion) се оказа 
много полезно и осигури надеждна методология и съответни 
коефициенти на преобразуване. 
Направена бе инвентаризация за период от 6 години, от 2004 до 
2009 г., с идентифициране на основните източници на емисии на 
CO2 и съответния им потенциал за намаляване на емисиите.

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА БАЗИРАН НА СЦЕНАРИИ 
ПОДХОД И РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА 
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА 
СРЕДА 
  гр. Дъблин, Ирландия ~ 506 000 жители

Базиращият се на сценарии подход се съдържа в множество ПДУЕ, 
като напр. плана за действие на гр. Дъблин, отчитащ три различни 
сценария за 2020 г.

Сценарият за «Обичайна дейност» представя прогноза, при която 
«не се прави нищо», докато останалите 2 сценария анализират 
въздействието на някои специализирани мерки. Сценарий 1 
предлага набор от действия, които могат лесно да се осъществят 
от гледна точка на разходите и сложността, докато Сценарий 2 
изисква по-големи разходи и по-дългосрочен план. 

Въз основа на тези сценарии, в плана за действие на гр. Дъблин 
ясно се очертава постижимостта на поставената цел за намаляване 
на емисиите на CO2 до 2020 г. и се набляга на предизвикателствата, 
които ще трябва да бъдат преодолени за изпълнение на поетите 
ангажименти.

Също така бе направена стратегическа оценка на въздействието 
върху околната среда2 с цел отчитане на екологичните 
съображения (т.е. биоразнообразие, население, човешкото 
здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, 
материални активи, културно наследство и ландшафт) в плана за 
действие.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪНШНИТЕ ПРОМЕНЛИВИ, 
ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО 

  гр. Барселона, Испания ~ 1 628 000 жители

Цялостният преглед на текущото енергопотребление, емисии на 
CO2, както и на други социално-икономически фактори от страна 
на местната власт е от съществено значение за определяне на 
приоритетните области на действие. ПДУЕ на гр. Барселона 
предлага   подробен анализ на външните променливи, които 
могат да повлияят върху енергопотреблението, като например: 
население, застроена площ и брутен вътрешен продукт (БВП). 
Анализът на БВП позволи на гр. Барселона да отчете известно  
разминаване между икономическия растеж и потреблението на 
енергия за разглеждания период.

2 Виж Директива 2001/42/ЕО за повече информация.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧОВЕШКИ И ФИНАНСОВИ 
РЕСУРСИ ЗА ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ

  гр. Рига, Латвия  ~ 750 000 жители

Всяко изброено в ПДУЕ действие трябва да се дефинира от 
практическа гледна точка. В ПДУЕ на гр. Рига се посочват времеви 
рамки за изпълнение и се задават ясни отговорности. Също 
така се определят финансовите ресурси и потенциалните 
източници на финансиране за разработване и осъществяване 
на дейностите - по-долу следват няколко примера:

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИИ С МЕСТНИТЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

  Агломерация Мюлуз-Елзас, Франция 
  ~ 252 000 жители

П Д У Е  н а  а г л о м е р а ц и я т а 
М ю л у з - Е л з а с  е  р е зу л тат  от 
задълбочен диалог с местните 
заинтересовани лица .  Още 
през 2007 г. градската общност 
учреди Консултативен съвет за 
съдействие при разработването 

и прилагането на плана за действие. Съветът включва около 
100 члена (избрани представители и делегати от съответните 
департаменти, експерти, асоциации, университети, фирми и 
граждани). С провеждането на редовни срещи се насърчава 
обмена на опит/специализирани познания, осигурява се 
междусекторно сътрудничество и се цели обединяване на 
усилията за по-добро идентифициране на проблемите на местно 
ниво. Консултативният съвет участва в ключовите етапи при 
разработването, прилагането, мониторинга и оценката на ПДУЕ. 
Благодарение на този прозрачен процес на ангажираност, 
местните заинтересовани лица откриха нов начин за изразяване 
на своите идеи и предложения.
Участието на гражданите се осигурява и от многобройни и 
редовни мероприятия за  повишаване на осведомеността 
(информационни дни, срещи с обществеността, изложби и др.). 
Разработиха се различни рекламни материали на местно равнище 
с цел мобилизирането им, като напр. листовката «Clima’ctor» или 
«Climatebox» (представящи кран за пестене на вода, душ-глава за 
пестене на вода, три енергоспестяващи крушки и др.).

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 
МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

  гр. Маранело, Италия ~ 17 000 жители

Разработването на показатели за мониторинг помага на 
общината да прецени до каква степен е в състояние да постигне 
целите си. ПДУЕ на гр. Маранело очертава набор от показатели за 
наблюдение на изпълнението на всяко действие - по-долу следват 
няколко примера:

Действие Срок за 
изпълнение

Отговорници за 
изпълнението Потенциален източник на финансиране

Необходими 
средства (в 

милиони евро)

Енергийно обследване 
и комплексно 
саниране на 6000 
жилищни блока

2009-2020
Сдружения за 
етажна собственост, 
упълномощени лица

3,4 (енергийно 
обследване) 
+ 872 (саниране)

Общински бюджет, структурни фондове, 
кредитиране, револвиращ фонд, национални 
и общински помощи, дружества за 
енергийни услуги, общински дружества за 
енергийни услуги

Осъвременяване на 
системата за улично и 
парково осветление в 
града

2010-2020
Община Рига, 
Агенция “Rigas 
gaisma”

2,84 Общински бюджет, структурни 
фондове

Изграждане 
на мрежа от 
зареждащи станции 
за електрически 
и хибридни 
автомобили в гр. Рига

2011-2020

“Latvenergo” 
(доставчик на 
топлинна енергия, 
собственик на 2 
когенерационни 
централи в Рига)

14,19
Структурни фондове, финансиране от 
«Latvenergo», общински бюджет

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ   
Тематична листовка «Вдъхновяващи схеми за финансиране - 
материал за размисъл за подписалите Споразумението» 
http://www.sporazumenietonakmetovete.eu/support/
library_bg.html

Действие Предлагани показатели

Реорганизация на обществения 
транспорт за   туристите 

Брой на туристите, ползващи 
обществения транспорт

Изграждане на нови велоалеи Километри (км)

Монтиране на фотоволтаични 
системи върху обществените 
сгради

MWp инсталирана мощност

Предпроектно проучване 
за изграждане на зона с 
устойчиви сгради

Енергопотребление на 
новите модернизирани 
сгради (kWh/m2)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
Онлайн каталог на ПДУЕ:
http://www.sporazumenietonakmetovete.eu/actions/sustai-
nable-energy-action-plans_bg.html
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‘WATT BUSTERS’ – ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ

 гр. Кашкайш, Португалия

Област на действие: Общински, жилищни и обществени сгради
Отговорна институция: Общинска енергийна агенция, гр. 
Кашкайш
Изпълнение (начало/край): от 2008 г. насам

Описание на дейността: Проект ‘Caça 
Watts’ има за цел да осигури подкрепа 
на граж даните по отношение на 
енергийните и финансови спестявания. 
По проекта се извърша енергийно 
обследване на сгради от техници от 
общинската енергийна агенция. Целта 
е да се измери използваната енергия, 
как то и да се направи термичен 
анализ на сградната обшивка чрез 
и з п о л з в а н е то  н а  те р м о г р а ф с к а 
камера. След това техниците съставят 
технически док лад на базата на 
събраните по време на обследването 
данни, както и от анализа на сметките 
за енергия, в който се правят препоръки 

за енергоспестяващи мерки. 
Ус лугата се  пред лага на 
ниска цена с цел покриване 
на оперативните разходи и 
насърчаване на инициативата. 
Годишно в община Кашкайш 
се провеж дат около 100 
енергийни обследвания.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ  
ПРИДВИЖВАНЕТО ДО РАБОТНОТО МЯСТО С 
МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

  гр. Чита ди Кастело, Италия

Област на действие: Транспорт 
Отговорна институция: Отдели по благоустройство, поддържане 
и опазване на околната среда 
Изпълнение (начало/край): 1999 – 2011 г.

Описание на дейността:
Дейността е насочена към насърчаване 
на колоезденето от центъра към северната 
зона на общината (промишлената зона 
“Cerbara”). Алеята ще бъде с дължина 
3.1 км. Очаква се да бъде използвана от 
250-500 души дневно, като по този начин 
се намалява броя на използваните 
моторни превозни средства с 150-300. 
Велоалеята ще се използва главно за 
придвижване от дома до работното 
място, като се предвижда и ж.п. гара, 
където в близко бъдеще ще бъде 
изградена схема за споделянето на 
велосипеди.

ЗЕЛЕНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

  гр. Бистрица, Румъния

Област на действие: Общински сгради и съоръжения, местно 
производство на електроенергия от възобновяеми енергийни 
източници 
Отговорна институция: Общината
Изпълнение (начало/край): 2011 – 2016 г.

Описание на дейността:
Дейност та има за цел да замени 
р а б о т е щ и т е  н а  п р и р о д е н  г а з 
отоплителни сис теми и котли за 
подгряването на вода в 7 детски 
градини с 2 технологии за възобновяема 
енергия: геотермални термопомпи и 
слънчеви термални панели. В същото 
време ще се направят подобрения 
по топлоизолацията на сградите. 
Преки бенефициенти са 300 деца и 
възпитатели от всяка детска градина. 
Необходимостта от прилагане на 
подобна мярк а се оправдава от 
голямото потребление на топлоенергия 
(239 кВтч/м2/ год.) от детските градини 
в момента.

ОСНОВНИ
ДАННИ

 Очаквано 
намаляване емисиите 
на CO2: 27.68 тона 
CO2 екв./год. 
 Очаквани енергийни 

спестявания: 75 000 
кВтч/год. 
 Реализирани 

финансови 
спестявания: 
99.5 €/година на 
домакинство 
 Инвестиционни 

разходи:  55 000 €
Източници на 
финансиране:  
Общината и 
общинската 
енергийна агенция

ОСНОВНИ
ДАННИ

 Очаквано намаление 
на емисиите на CO2: 
50.5 тона CO2/год. на 
детска градина 

 Очаквани енергийни 
спестявания: 
250 мВтч/год. на 
детска градина 
от закупения 
природен газ 

 Очаквани 
финансови 
спестявания:  5 050€  
/ год. на детска 
градина

 Източници на 
финансиране: 
Общината и 
Националния фонд 
за околна среда

ОСНОВНИ
ДАННИ

 Очаквано намаление 
на емисиите на CO2:
108 тона CO2 екв./
год.

 Очаквани енергийни 
спестявания:
450.1 мВтч/год.

 Инвестиционни 
разходи: 200 000 € 

 Източници на 
финансиране:
Общината и 
Министерството на 
околната среда

Източник: Cascais Energia

ДЕЙСТВИЯ В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО
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ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ОСВЕДОМЕНОСТ 
ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНО ОТЧИТАНЕ

 гр. Сабадел, Испания

Област на действие: Информационни 
и комуникационни технологии 
Отговорна институция: Общината 
Изпълнение (начало/край): 2010 – 
2020 г.

Описание на дейността:
Една година след присъединяването 
към Споразумението, в града стартира 
пилотна кампания за енергоспестяване, 
като на домакинствата бе предложена 
възможността да заемат устройство 
за интелигентно отчитане за период 
от 6 месеца. 51 домакинства пожелаха 
доброволно да вземат участие в 
пилотния проект, като броят се очаква 
да надхвърли 100. Устройството за 

интелигентно отчитане бе монтирано безплатно от общината, а на 
потребителите бе предложена безплатна поддръжка посредством 
център за обслужване на клиенти. Устройството предоставя данни 
в реално време за енергийното потребление (кВтч), сума (в евро) 
и емисии на CO2 (в тонове CO2), така че домакинствата получават 
реална представа за това как ежедневните им дейности се 
отразяват върху околната среда и сметките им за електроенергия.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 
КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ

  гр. Молдава над Бодву, Словакия
Област на действие: Местно производство на електроенергия 
от възобновяеми енергийни източници 
Отговорно дружество: Фирма “Cofely” (оператор на мрежата за 

централно отопление) 
Изпълнение (начало/край): 2010 – 
2020 г.

Описание на дейността::
В началото, усилията на Молдава над 
Бодву бяха съсредоточени върху 
експлоатацията на местната система за 
централно отопление, с цел намаляване 
на зависимостта от въглища.  Възложено 
бе изграждането на инсталация за 
комбинирано производство на енергия, 
която да доставя топлоенергия в града 
посредством системата за централно 
отопление (за около 2 100 апартамента), 
както и електроенергия за уличното 
осветление.

ВЪВЕЖДАНЕ НА СВЕТОДИОДИ В 
ОБЩЕСТВЕНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ 

  гр. л’Естани, Испания

Област на действие: Общинско обществено осветление 
Отговорна институция: Кметството и Министерството на 
околната среда 
Изпълнение (начало/край): 2010 г.

Описание на дейността: 
Общественото осветление в л’Естани 
наскоро бе заменено със светодиоди. В 
средновековния център бяха подменени 
само крушките,  за  да  се  запази 
историческата цялост и наследство, 
докато осветлението на по-големите 
пътища и улици бе изцяло подменено. 
С преминаването към 219 светодиодни 
лампи, крайното енергопотребление 
бе намалено с 75 %. Този устойчив 

ОСНОВНИ
ДАННИ

 Очаквано намаление 
на емисиите на CO2: 
144.6 кг CO2/год. на 
домакинство

 Очаквани енергийни 
спестявания: 
134 кВтч/човек/год.

 Инвестиционни 
разходи: 34 000 € 

 Източници на 
финансиране:
Общината и 
каталонското 
регионално 
управление

ОСНОВНИ
ДАННИ

 Очаквано намаление 
на емисиите на CO2: 
11 378.2 тона CO2/
год.
 Очаквани енергийни 

спестявания: 
10 953.9 мВтч/год. 
 Очаквано 

производство на 
възобновяема 
енергия: 
19 130 мВтч/год. 
 Инвестиционни 

разходи: 
10 000 000 € 

Източник: Municipality of Sabadell

Източник: Carles Roman

ОСНОВНИ 
ДАННИ
 Очаквано намаление 

на емисиите на CO2:
35.69 тона CO2/год.

 Очаквани енергийни 
спестявания:
80.56 мВтч/год.

 Инвестиционни 
разходи: 51 000 € 

 Източници на 
финансиране:
Общината и 
провинция 
Барселона

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ   
Онлайн каталог с примери за отлични резултати: 
http://www.sporazumenietonakmetovete.eu/actions/bench-
marks-of-excellence_bg.html

преход бе финансиран от провинция Барселона, Териториален 
координатор по Споразумението.

Изпълнението на ПДУЕ – какви са ползите?

 Разкриване на нови работни места на местно 
равнище;

 По-ниски сметки за енергия за гражданите;
 Комфортни условия за живот;
 По-ефективно използване на обществените 

средства...
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ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОДАВАНЕ И 
ОЦЕНКА НА ПДУЕ

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПДУЕ - КЪМ НАДЕЖДНИ И 
СЪПОСТАВИМИ РЕЗУЛТАТИ 

След подаване, моделът на ПДУЕ и пълният документ ПДУЕ 
се препращат на Съвместния изследователски център на 
Европейската комисия, който отговаря за процедурата по 
оценяване:

1. ПРОВЕРКА ЗА ДОПУС ТИМОС Т
осигуряваща качеството на плановете за действие на 
подписалите Споразумението

За да бъде допустим, ПДУЕ трябва да отговаря на следните 
критерии:  

ПДУЕ трябва да бъде одобрен от Общинския съвет (или от 
съответен официален орган); 

П Д У Е  т р я б в а  д а  п о с о ч в а 
намаляването на емисиите на CO2 (не 
по-малко от 20 % до 2020 г.); 

ПДУЕ трябва да включва ключовите 
резултати от ИБЕ, обхващаща поне 3 
от 4 основни отрасли*; 

ПДУЕ трябва да включва надежден 
набор от действия, обхващащи поне 
2 от 4 основни отрасли*; 

Моделът на ПДУЕ трябва да е 
правилно попълнен (всички зелени полета са задължителни) 
и да бъде в съответствие с пълния план за действие.

ПОДАВАНЕ НА ПДУЕ 

•	 КОГА? В срок до една година от присъединяването - 
референтната дата е датата на официалното решение на 
общинския съвет 

•	
•	 КАК И КЪДЕ? Посредством онлайн система за подаване 

(„Моето Споразумение“); 

•	 КАКВО? ПДУЕ и модела на ПДУЕ. 

НА ПРАКТИКА? 

1. Отидете на „Моето Споразумение“ на  сайта http://www.
eumayors.eu/mycovenant/ и се регистрирайте;

2. Качете пълния ПДУЕ, надлежно одобрен от Общинския 
съвет (или от съответен официален орган), в PDF формат на 
националния език и/или на английски език;

3. Попълнете електронния модел „ПДУЕ модел“ на 
английски език – моделът има за цел да обобщи резултатите 
от Инвентаризацията на базовите емисии, както и основните 
елементи на ПДУЕ.
Необходимо е внимателно да се попълни с достатъчно 
подробности, за добро представяне на съдържанието на 
плана за действие. Специални указания за попълване на 
електронния модел, както и копие на модела на ПДУЕ (в 
PDF и Excel формат) можете да намерите в електронната 
библиотека на Споразумението на адрес http://www.
eumayors.eu/support/library_en.html.

4. Отидете в раздел „Подаване на ПДУЕ’ и изберете „Подаване 
на ПДУЕ“.

*КЛЮЧОВИ 
СЕКТОРИ
1) Общински 
сгради, 
оборудване/
съоръжения 
2) Обществени 
сгради, 
оборудване/
съоръжения 
3) Жилищни сгради 
4) Транспорт

Подаване на 
модела на 

ПДУЕ

Корекции и повторно 
подаване

ПОДАВАНЕ НА ПДУЕ 
(от подписала Споразумението 

страна)

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПДУЕ 
(от Съвместния изследователски 

център)

Подаване на 
пълния план 
за действие 

(PDF)

Проверка за 
допустимост 

Проверка за 
съгласуваност 

на данните

Публикуване на 
резултатите от ИБЕ/ПДУЕ 

в профила на подписалата 
Споразумението страна

Доклад за обратна връзка, 
изпратен до подписалата 
Споразумението страна

В случай на недопуснат ПДУЕ 
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2. ПРОВЕРКА ЗА С ЪГЛАСУВАНОС Т НА ДАННИТЕ
осигуряваща съгласуваността на инвентаризациите на 
подписалите Споразумението

Тъй като за изготвянето на ИБЕ и попълването на модела на 
ПДУЕ е необходимо да се обработят голям обем данни, е лесно 
да се допуснат и грешки. Затова проверката за съгласуваност 
на въведените в модела на ПДУЕ данни е незаменим елемент от 
процеса на оценяване. 
Например, подадените данни се съпоставят с други масиви от 
данни - главно от националната статистика - с цел откриване на 
несъответствия (напр. данни за порядъка на степента, грешки в 
емисионни коефициенти и др.).

ДОКЛАД ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА 

След процедурата за оценяване, подписалата Споразумението 
страна получава доклад за обратна връзка. Докладът включва 
основните резултати от анализа и - ако е приложимо - препоръки 
за подобряване на ПДУЕ.

ИНТЕРНЕТ ПРОФИЛ НА ПОДПИСАЛАТА 
СПОРАЗУМЕНИЕТО СТРАНА – ПРОСЛЕДЯВАНЕ 
НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ПОДПИСАЛИТЕ СТРАНИ

След оценяване на ПДУЕ от Съвместния изследователски 
център, основните резултати се публикуват на уебсайта на 
Споразумението на кметовете. Полученият в резултат на това 
Каталог с ПДУЕ – наличен на уебсайта – ясно представя, с помощта 
на цифри и графики, основните аспекти на ПДУЕ, като осигурява 
видимост, прозрачност и съпоставимост на резултатите, както и 

споделяне на данните. Основните аспекти включват цялостното 
намаляване на емисиите на CO2, потребление на енергия и данни 
за емисиите на CO2, както и подбор на ключови мерки, набелязани 
в плана за действие. Всяка подписалата Споразумението страна 
ще има своя собствена уеб страница, представяща основните 
моменти от ПДУЕ, като по такъв начин се мотивират и останалите 
да последват примера.

Интернет профил на подписалата 
Споразумението страна
– какви са ползите?

 О с и г у р я в а  п р о з р ач н о с т  з а  п од п и с а л и те 
Споразумението и техните действия за общността на 
Споразумението и извън нея;

 Дава възможност всички да разберат какви 
с а  о с н о в н и те  п о с т и ж е н и я  н а  п о д п и с а л и те 
Споразумението и техния принос за прехода към 
устойчиви енергийни системи на местно равнище;

 Позволява прозрачно споделяне на предприетите 
действия;

 Насърчава самооценката;

 Черпи се вдъхновение от други планове за действие 
и/или служи за вдъхновение на други градове.

(…)
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ИНОВАТИВНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ОБМЕН - 
СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ С ПАРТНЬОРИТЕ!

НОВИНИ 

Подписалите Споразумението могат да използват този онлайн 
форум (наличен в зоната с ограничен достъп на уебсайта на 
Споразумението), за да задават въпроси, на които останалите 
подписали Споразумението страни или Бюрото за помощ на 
Споразумението могат да отговарят.
Представлява онлайн платформа, където могат да се обсъждат 
различни пречки и стъпки за действие, да се споделят успехи/
поуки, да се идентифицират възпроизводими фактори за успех, 
както и да се получават конкретни идеи за подобряване на 
собствените процеси!

ОНЛАЙН СЕМИНАРИ И ТЕМАТИЧНИ 
ДИСКУСИОННИ ГРУПИ НА ЖИВО

Предназначението на тази нова концепция за «Тематична 
дискусионна група» е да подпомогне подписалите Споразумението, 
координаторите и поддържащите структури да споделят 
най-добрите практики и опит, като използват различни 
иновационни и интерактивни начини, вкл. интернет конферентна 
връзка с целева аудитория. На тези онлайн семинари по 

ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ В 
МРЕЖАТА

Събитията за повишаване на капацитета имат за цел да улеснят 
задълбочените дискусии, трансфера на знания и работата в 
мрежа за подписалите Споразумението, координаторите и 
поддържащите структури.
Вземете участие в предстоящи събития и проверете онлайн 
дневния ред, наличен на уебсайта на Споразумението (http://
www.sporazumenietonakmetovete.eu/agenda_bg.html)!

Споразумението на кметовете предлага различни възможности за комуникация и работа в мрежа, с цел да се учим един от друг и 
вдъхновяваме от успешните инициативи:

Платформи за обмен по Споразумението
– какви са ползите?

 Дос т ъп до «ноу-хау за с ъвършенс тво», 
благодарение на целенасочени дискусии с експерти;

 Пряк обмен на опит и взаимопомощ с колегите;

 Идентифициране на общи предизвикателства и 
комплексни решения;

 Получаване на повече подкрепа за специфични 
предизвикателства на местно равнище...

Източник: Бюро на Споразумението на кметовете

специфични теми са ръководени от специалисти и се поставят 
въпроси/ дават се отговори в реално време.
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ПОМОЩЕН ЦЕНТЪР ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

Бюрото на Споразумението на кметовете разполага с Помощен 
център, предоставящ на подписалите Споразумението 
информация и насоки за разработване и изпълнение на 
инвентаризациите на емисиите, както и на плановете за действие. 
Съвместният изследователски център на Европейската комисия 
също предоставя подкрепа за по-детайлни технически въпроси.
Ако имате допълнителни въпроси, проверете раздел «Въпроси и 
отговори» на уебсайта на Споразумението (базиран на запитвания, 
изпращани най-често до Помощния център) или изпратете 
електронно съобщение на адрес: technical.info@eumayors.eu.

КООРДИНАТОРИ И  ПОДДЪРЖАЩИ СТРУКТУРИ 
НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Координатори по Споразумението – вкл. провинции, региони и 
национални органи на властта – оказват подкрепа на подписалите 
Споразумението за провеждане на инвентаризация на емисиите, 
както и за подготвяне и изпълнение на ПДУЕ. 
Мрежите от местни органи на властта, известни и като 
поддръжници на Споразумението, предоставят персонализирани 
съвети на подписалите Споразумението, както и идентифицират 

възможности за обединяване на усилията със съществуващи 
инициативи. 
Разгледайте списъка на Координаторите по Споразумението 
и Поддържащите структури в раздела на подписалите 
Споразумението на уебсайта на Споразумението!

МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ 

Местните и регионални енергийни агенции (ако такива са 
налични в района на подписалата Споразумението страна) 
също са добри партньори на подписалите Споразумението. 
Знанията и подкрепата им на местно равнище са ценен актив при 
подготвянето на инвентаризацията на емисиите и ПДУЕ или за 
поддържане на връзки с други общини в региона.
Разгледайте обхващащия цяла Европа списък на енергийните 
агенции, наличен на картата в уебсайта на Споразумението!
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КАК ДА ПОЛУЧИМ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ?
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www.eumayors.eu
Commited to local 
sustainable energy


