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Покана  

 
за набиране на Заявления за участие в процедура за конкурентен подбор 

на две общини с по две училища всяка  
за участие в проект „Визия 2045“,  

финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на 
Германското правителство 

 

Целта на проект „Визия 2045“ е да обедини усилията на училища и общински 
администрации за привличане на всички заинтересовани страни (доставчици на 
услуги и енергия, публични администрации, търговци, медии и др.) за 
създаване и експериментално прилагане на иновативен модел за постигане на 
климатична неутралност на местно ниво. 

Проектът се изпълнява от международен консорциум, ръководен от 
Независимия институт по околна среда в Берлин (UfU), с който НДЕФ има 
дългогодишно успешно партньорство. 

Другите партньори по проекта са НДЕФ, Асоциацията на общините „Енергийни 
градове“ (Energy cities) в Краков, Полша и Регионална енергийна агенция на 
Савинска, Шалешка и Корошка области, Словения. 

От всяка от трите страни (България, Словения и Полша) в проекта ще вземат 
участие по две общини с по две училища всяка. 

Периодът на изпълнение на проекта е от ноември 2022 до април 2025 година. 

За постигане на целите на проекта са предвидени следните групи дейности, в 
които участват училищата, общините и другите заинтересовани страни: 

• Създаване в училищата на екипи от учители, служители в училищата и 
ученици за изпълнение на проекта; 

• Предоставяне на комплекти от измервателни уреди за наблюдение на 
състоянието на потреблението на енергия в училищата, както и оценка 
на място на потреблението на енергия във всяко от училищата. 

• Оценка на емисиите на парникови газове на четирите училища в двете 
общини – изчисляване на въглеродния отпечатък чрез методика и 
система от критерии, разработени от консорциума, както и оценка на 
състоянието на сградите на училищата. 

• Подпомагане на училищата да изготвят и реализират свои планове за 
действие за постигане на климатична неутралност чрез съвместни 
дейности с общината и другите заинтересовани страни. Предвижда се 
провеждане на поредица от обучения, семинари и срещи, както и 
предоставяне на съответни ресурси и финансови средства за 
изпълнението на една от приоритетните дейности от плана. 
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• Организиране и провеждане на учебно пътуване до Германия за 
участниците в проекта. Размяна на посещения между двете общини и 
училища за обмяна на опит. 

• Разпространение на опита сред всички училища в България и в другите 
страни от консорциума. 

Веднага след избора на общините и училищата екип на НДЕФ ще направи 
посещение на място за представяне на подробния план за изпълнение на 
проекта и стартиране на работата. В процеса на изпълнение на проекта 
екипите от училищата ще работят в тясно взаимодействие с общината и с 
прякото участие на екипа на НДЕФ. 

 

 

 

Настоящата покана за набиране на заявления за участие е: 

1.  Без срок за кандидатстване. 

2.  С определен срок за кандидатсване.  

Заявления за участие в процедурата за конкурентен подбор се приемат 
до 17.30 ч. на 22.02.2023 г. 
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А. Цели на процедурата за подбор: 

 

Основна цел на процедурата за подбор е да се изберат 2 общини с по две 
училища от всяка община, които да участват в проекта и да приложат пилотно 
предвидените дейности. 
 

 

Б. Изисквания за допустимост и начин на оценяване на кандидатите: 

 

Б.1. Допустими са всички общини в Република България, които могат да 
предложат за участие две училища, в които се обучават ученици до 8 или до 12 
клас (в проекта не е подходящо да участват ученици по-малки от пети клас). 

Б.2.  От предлаганите в процедурата училища се изисква да поемат 
ангажимент, че: 

- Ще включат в плановете си за извънкласни дейности работата на екипа по 
проекта за три поредни учебни години; 

- Ще осигурят за участие в проекта техническия персонал и представител на 
счетоводството на училището. 

След избора на двете общини с по две училища ще бъде подписано 
споразумение, в което тези две клаузи ще бъдат включени.  

Б.3.  Всяка от общините, кандидати заедно със съответните две училища се 
оценява по методика и с критерии, които се съдържат в самата форма за 
кандидатстване. 

 

В. Ред за оценяване и подбор на подадените заявления за участие в 

процедура за конкурентен подбор:  

 

Оценката и подбора на заявления по настоящата покана се извършва от 

Комисия за оценяване на заявления за участие в процедура за конкурентен 

подбор, назначена със заповед на ИД на НДЕФ в срок до три дни след крайния 

срок за подаването на проектни предложения. 

При подбора и оценката на заявленията се извършва: 
 
В.1. Оценяване на всяко заявление, подадено в определения срок.  
  
В.2. Класиране на заявленията за участие в процедурата за конкурентен 
подбор, съгласно критериите за оценка. 
 

Комисията извършва оценка на всички проектни предложения, подадени в 
определения срок - до 10 работни дни от крайния срок на приема.   
 



 

      

 

4 

Г.  Начин на представяне на Заявленията: 

1. Заявление за участие се подава съгласно Приложение 1, подписано от 
законния представител на общината или упълномощено от него 
лице, и от директорите на двете училища, предложени за участие в 
проекта.  

2. Необходимо е да се предостави информация по всички раздели на 
Заявлението. 

3. Заявление за участие в процедурата за конкурентен подбор с всички 
негови приложения се изпращат по следния начин: 

- в случай че документите са подписани с КЕП се изпращат в един 
общ архивиран файл по електронна поща на имейл адрес  
ecofund@ecofund-bg.org,  

- в случай, че не са подписани  с КЕП, а на хартиен носител, се 
изпращат на хартия в оригинал на адреса на НДЕФ (София 1574, бул. 
Шипченски проход 67Б), както и сканирани в PDF в един общ архивиран 
файл по електронна поща на имейл адрес  ecofund@ecofund-bg.org  

За всяко получено заявление ще бъде изпратен отговор за потвърждение 
на получаването и ще бъде издаден входящ номер.  

 

За допълнителна информация:  

НДЕФ:  

Адрес: София 1574, бул. “Шипченски проход“ 67Б, 

Телефони: 02 973 36 37 и 02 973 38 16 

Както и на електронен адрес: ecofund@ecofund-bg.org  
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