
Trainings / Обучения

3. EU Energy Policy, Road mapping and fundraising / 
Енергийна политика на ЕС, изработване на пътни 
карти и фондонабиране

• Energy Efficiency Directive, Energy Performance of Buildings Directive, Legal package 
“Clean Energy for all Europeans”: achieved results and expected impact, PANEL 2050 
project / Директива за енергийна ефективност, Директива за енергийни 
характеристика на сградите, Законодателен пакет “Чиста енергия за всички 
европейци”: постигнати резулатати и очаквно въздействие. Проект Панел 2050
– Georgi Stefanov WWF Bulgaria

• Developing Regional Energy Profiles, Roadmap, Visions and Action Plans / 
Разработване на регионални енергийни профили, пътни карти, визии и планове за 
действие – Georgi Stefanov WWF Bulgaria

• Local Investments for Energy Efficiency - Opportunities and Good Practices / 
Местни инвестиции за енергийна ефективност - възможности и добри 
практики  - Dragomir Konstantinov “Zelenika” Foundation

• Successful practices and approaches to project preparation / Успешни практики и 
подходи при подготовката на проекти – Dragomir Konstantinov
“Zelenika”Foundation

• Fundraising from alternative sources as a tool for diversifying funds from public donors / 
Фондонабирането от други източници, като инструмент за разнообразяването на 
средствата от публичните донори – Georgi Stefanov – WWF Bulgariа



Местни инвестиции за енергийна 
ефективност - възможности и 

добри практики

Драгомир

Константинов, 

Фондация “Зеленика”

11.06.2018г., Горна Малина, 

Енергийното планиране като инструмент 

за устойчиво развитие на българските 

общините 



ОП “Региони в растеж” 2014-2020

● ПО1 ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 
ПО2 “Подкрепа за енергийна ефективност в 
опорни центрове в периферните райони”

● Бенефициенти: общини, собственици на жилища
(единични и сдружения), организации по
финансовите инструменти

● Примерни дейности: обследвания, инвестиции, 
ВЕИ, конструктивно укрепване и други...

● Текущи процедури: BG16RFOP001-1.001-039 (39 
общини, 1-3 ниво); BG16RFOP001-2.001 (28 
общини, 4 ниво); до 100%



ОП “Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020

● ПО3 ”Енергийна и ресурсна ефективност”

● Бенефициенти: МСП

● Примерни дейности: ЕЕ инвестиции, ВЕИ за
собствени цели, конструктивно укрепване, 
иновации и други...

● Текущи процедури: BG16RFOP002-3.001 
„Енергийна ефективност за малките и средни
предприятия“; BG16RFOP002-3.002 „Повишаване
на енергийната ефективност в големи
предприятия“; 65%, 55%; 45%; 50 000 - 1 500 000 
лв.



ПРСР 2014-2020

● П5 ”Ефективно използване на ресурсите...”

● Бенефициенти: фирми, общини

● Примерни дейности: обследвания, инвестиции, 
ВЕИ, био-горива, конструктивно укрепване и 
други...

● Текущи процедури: 5Б “Повишаване на ЕЕ в 
селското стопанство и ХВП”; 5В “Улесняване на 
доставките и ВЕИ … за целите на 
биоикономиката”; до 60-80%  



Национална програма за
енергийна ефективност на МЖС

● Целева правителствена програма, национално
финансиране

● Бенефициенти: общини, жилища (сдружения)

● Примерни дейности: обследвания, инвестиции, 
ВЕИ, климатизация, изолация, конструктивно
укрепване и други...

● Понастоящем замразена, но може да има
продължение през 2019 г.



Програма за кредитиране на 
ЕЕ в дома

● ЕБВР, REECL 3 - второ продължение, 2016

● Бенефициенти: общини, жилища, обслужващи
фирми (домоуправители, ЕСКО схеми)

● Примерни дейности: заеми за обследвания, 
инвестиции, ВЕИ, конструктивно укрепване и 
други...



Фонд “Енергийна ефективност и 
възобновяеми източници”

● Самофинансиращ се търговски механизъм

● Потенциални бенефициенти: МСП

● Форма: кредитиране, кредитни и потфейлни
гаранции

● Избираеми проекти: ВЕИ и ЕЕ, 30 000 - 3 000 000 
лв.

● Необходими условия: енергийно обследване, 
мин. участие 10%, изплащане до 7 години.



ФМ на Европейското
икономическо пространство

● ПО ”Възобновяема енергия, енергийна ефективност и 
сигурност на енергийните доставки”

● Бенефициенти: промишленост, домакинства, 
организации

● Примерни дейности: подобряване на ЕЕ в 
производството, разпределението и крайното
потребление, ВЕИ, диверсификация на енергийните
доставки, политики и пазари, и други...

● Приоритетна подкрепа за двустранни партньорства, не
повече от 150 евро за т. СО2



КАФЕ ПАУЗА 



Още за добрите практики за
осигуряване на средства. 



Добри практики за подготовка на 
проектни предложения

● Предварително развиване на проектни идеи

● Запознаване с актуалните насоки и правила

● Осигуряване на ясна и доказана проектна логика, 
чрез използване на установени проектни
инструменти: дърво на проблемите и дърво на 
целите, матрица на логическата рамка



Добри практики за подготовка на 
проектни предложения (2)



Добри практики за подготовка на 
проектни предложения (3)



Добри практики за подготовка на 
проектни предложения (4)

● Предварително информиране на местните
общности, и обсъждане на актуалните местни
приоритети

● Включване на проектните идеи в местни планове
и стратегии: ОПР, ИПГВР, ВОМР стратегии, 
стратегии за развитие на местен туризъм и 
бизнес, и други

● Предварителна самооценка, съгласно
публикуваните критерии за оценка



Благодаря за вниманието!

Драгомир Константинов

Фондация “Зеленика”

+359 888 968580, 1000 София ПК 1282

Drago.Konstantinov@Zelenika.org

Office@Zelenika.org

mailto:Drago.Konstantinov@Zelenika.org
mailto:Office@Zelenika.org

