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Покана  

 
за набиране на Заявления за участие в процедура за конкурентен подбор 

на три пилотни общини за разработване на модел  
за отдел „Общински енергиен мениджър“  

 

Във връзка със започналото изпълнение на проект „MENERGERS“ – Служби 
„Енергиен мениджър“ в общините“, финансиран от Европейска инициатива за 
климата (EUKI) на Федералното правителство на Република Германия, 
Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ) и агенция СОФЕНА отправят 
покана за набиране на заявления за участие в процедура за конкурентен 
подбор на три пилотни общини за разработване на модел за отдел „Общински 
енергиен мениджър“. 

 

 

Заявления за участие в процедурата за конкурентен подбор се приемат до 
17.30 ч. на 7 април 2023 г. 

 

 

А. Цел на процедурата за подбор на заявления и очаквани резултати: 

 

Основна цел на процедурата за подбор е да се изберат 3 пилотни общини, в 
които ще бъде приложен модел за работа на отдел/ позиция/ служба „Енергиен 
мениджър“ на общината 
 
Резултатът от реализацията на проекта ще е реалистичен и  приложим 
институционален модел, включващ всички необходими аспекти като структура, 
функции, комуникативни и институционални връзки, необходими регулаторни 
документи, длъжностни характеристики и др.  
След едногодишното пилотно прилагане и мониторинг на действието на 
модела в трите общини ще бъдат направени предложения за осъвременяване 
на правната и регулаторна рамка по темата, както и популяризиране на опита. 
 
Проектът се изпълнява от партньори от три страни: 

- Националния доверителен екофонд (водещ партньор) и Агенция 
СОФЕНА от България; 

- Независимият институт по околна среда в Берлин (UfU);  
- Асоциацията на общините „Енергийни градове“ (Energy cities) в Брашов, 

Румъния.  
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Проектът предвижда няколко групи дейности: 

- Проучване на съществуващия опит в България, Румъния и Германия – 
доклади – май 2023; 

- Учебно пътуване за участниците в проекта в Германия – юни 2023; 
- Семинари за разработване на институционалния модел с участието на 

заинтересованите страни – октомври 2023; 
- Обучение за участващите общини – ноември 2023; 
- Две пътувания до Румъния за обмяна на опит – ноември 2023 и ноември 

2024 г.; 
- Пилотно прилагане на модела в трите общини за една година – 2024 г. с 

подкрепата на експерти от НДЕФ и СОФЕНА; 
- Заключителни събития и публичност. 

 

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

 

Б.1. Допустими кандидати до процедурата за конкурентен подбор на три 
пилотни общини за внедряване на отдел/ позиция/ служба „Енергиен 
мениджър“ на общината са следните категории общини на Р. България *:  

 

- Малка община с население до 15 000 жители;    

- Средна община с население между 15 000 и 100 000 жители;  

- Голяма община с население над 100 000 жители. 

     

Б.2.  Всяка от категориите общини по т. Б.1. се оценяват по методика, 
включваща: 

- Оценка на минималните изисквания за допустимост: 

 Действаща актуална към момента на кандидатстване програма за ЕЕ; 

Действаща актуална към момента на кандидатстване краткосрочна 
програма за ВЕИ. 

Действаща актуална към момента на кандидатстване дългосрочна 
програма за ВЕИ. 

- Оценка на показатели за енергийна ефективност: 

Спестена енергия (MWh/год/жител) за периода 2018 – 2022 година – 
докладвани на ежегодна база в АУЕР; 

Заменени конвенционални източници на енергия с ВЕИ (kWh/год/жител) 
за периода 2018 – 2022 година – докладвани на ежегодна база в АУЕР; 

Брой общински сгради, участващи в проекта. 

 

* Забележка – за целите на оценяването се използват данните от последното 
преброяване на населението (2021 година). 
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Допълнителен бонус при оценката на показателите за енергийна 
ефективност се дава при: 

-  включване на системата за улично осветление в обхвата на проекта. 

- наличие на действаща Общинска система за енергиен мениджмънт (със 
или без сертификат или друга)  

 

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. 

При подбора и оценката на заявленията се извършва: 
 
В.1. Оценяване на всяко заявление, подадено в определения срок, което 
включва два етапа (Контролен лист – Приложение 2): 
 
 а) оценка на административното съответствие и допустимостта; 
 б) техническа оценка на постъпилите заявления в съответните 
категории общини. 
 
В.2. Класиране на заявленията за участие в процедурата за конкурентен 
подбор, съгласно критериите за техническа оценка и тежест на показателите в 
съответната категория общини. 
В.3. Определяне на заявлението за участие в процедурата за конкурентен 
подбор в съответната категория общини с най-висока оценка. Заявленията с 
най-висока оценка от всяка категория общини определят пилотните общините, 
в които ще бъде изпълняван проекта. 
 

Комисията извършва оценка на всички предложения, подадени в 
определения срок - до 10 работни дни от крайния срок на приема (25.04.2023 
г). 
      В рамките на срока за подбор, получените заявления се проверяват за 
административно съответствие и допустимост по следните критерии: 
 

• Актуална към момента на кандидатстване програма за ЕЕ. 

• Актуални към момента на кандидатстване краткосрочна програма за 

ВЕИ. 

• Актуални към момента на кандидатстване дългосрочна програма за ВЕИ. 

На техническа оценка подлежат само заявленията преминали 
административно съответствие и допустимост. 
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      Техническата оценка е оценка по същество на подадените заявления. Тя се 
извършва, съгласно критериите за оценка и тежест на показателите, а 
именно: 
 

1. Показатели за енергийна ефективност и ВЕИ в т.ч.: 

1.1. Енергийна ефективност - Спестена енергия от изпълнени мерки 
за ЕЕ в МWh/година/жител. 
Начин на определяне на стойността на критерия: Изчислява се като се 
раздели сумата от докладваните енергийни спестявания за периода 2018 
– 2022 г. на общия брой жители на общината. 
Максимален брой точки – 15 - за общината с най-голямо отношение. 
За останалите общини точките се разпределят пропорционално. 
1.2. Възобновяема енергия - Заменени конвенционални източници 
на енергия в kWh/година/жител. 
Начин на определяне на стойността на критерия: Изчислява се като се 
раздели сумата от докладваните заменени конвенционални източници на 
енергия за периода 2018 – 2022  г. на общия брой жители на общината. 
Максимален брой точки – 15 - за общината с най-голямо отношение. 
За останалите общини точките се разпределят пропорционално. 
 

2. Обхват на участващите обекти в проекта 
  

2.1. Съотношение между населението на конкретната община и броя 
сгради, които ще бъдат включени в обхвата на проекта: жители/бр. 
сгради 
Максимален брой точки - 15 
Начин на определяне на стойността на критерия: Изчислява се като 
съотношение и се определя като се раздели общия брой жители на 
общината на броя сгради в обхвата на проекта. 
Максимален брой точки – 15 - за общината с най-малко отношение. 
За останалите общини точките се разпределят пропорционално. 
2.2. Включване на системата за улично осветление в обхвата на 
проекта 
Максимален брой точки - 5 
Начин на определяне на стойността на критерия: 5 т. за общини 
включили в проекта уличното осветление и 0 т., за общините, които не 
предвиждат включването му в проекта. 
 

3. Опит със системи за управление на енергията 
 
3.1. Налични общински системи за управление на енергията  

Максимален брой точки - 5 
Начин на определяне на стойността на критерия: 5 т. за общини с 
действаща сертифицирана или не сертифицирана система и 0 т., за 
общините, които нямат такава система. 
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Забележка: Заявленията за участие в процедурата за конкурентен 
подбор ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на 
точките по критериите за оценка. Изборът на пилотните общини, в 
който ще бъде проектът за сгради общинска собственост и улично 
осветление ще е общината събрала най-много точки като сума от 
точките, присъдени по отделните критерии. В случай, че две или 
повече заявления от една и съща категория имат еднакви общи крайни 
оценки, то тогава приоритет се дава на общини, които вече имат по-
високи точки по показателите  за енергийна ефективност и ВЕИ.  
 

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, за което се представя съответния документ. 

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 електронна поща, ако са подписани с 
квалифициран електронен подпис. Ако не са подписани с квалифициран 
електронен подпис, документите се изпращат по електронна поща 
сканирани и се представят в оригинал на хартия в офиса на НДЕФ (само 
заявлението е в оригинал, останалите документи са в копие). 

Попълненото заявление се изпраща по електронна поща и във формат 
EXCEL – без да е подписано. 

Документите се изпращат в един общ архивиран файл по електронна 
поща на имейл адрес  ecofund@ecofund-bg.org, както следва: 

Попълнен формуляр на Заявление съгласно приложения формат 
(Приложение 1), заедно със следните приложения: 

- Kопие от актуална към момента на кандидатстване програма за ЕЕ. (ако 
във формуляра не е посочен линк за публичен достъп); 

- Копие от актуалнаa към момента на кандидатстване краткосрочна 
програма за ВЕИ (ако във формуляра не е посочен линк за публичен 
достъп); 

- Копие от актуалнаa към момента на кандидатстване дългосрочна 
програма за ВЕИ (ако във формуляра не е посочен линк за публичен 
достъп); 

- Копия от внесените в АУЕР форми за годишен отчет за изпълнението на 
програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за 
управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 
периода 2018 – 2022 г. Представят се във формат Excel и в „pdf” 
формат сканирани, съответно само по електронна поща, ако 
заявлението е внесено с квалифициран електронен подпис или и на 
хартия, ако не е с квалифициран електронен подпис или чрез линк за 
достъп към документите, в случай че същите са публично достъпни; 

- Копия от внесените в АУЕР форми за предоставяне на информация от 
кметовете на общини, съгласно чл. 10, ал. 3, т. 2 от Закона за енергията 

mailto:ecofund@ecofund-bg.org
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от възобновяеми източници, с които се отчита изпълнението на 
ОПНИЕВИБГ за периода 2018 – 2022 година. Представят се във 
формат Excel и в „pdf” формат сканирани, съответно само по 
електронна поща, ако заявлението е внесено с квалифициран 
електронен подпис или и на хартия, ако не е с квалифициран електронен 
подпис или чрез линк за достъп към документите, в случай че същите са 
публично достъпни; 

- Копие от сертификат за общинска система за енергиен мениджмънт (ако 
има такъв) или кратко описание на системата, придружено с екранни 
снимки на начина по който се въвежда и обработва информацията (ако 
няма сертификат). 
 

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

За допълнителна информация – въпроси само по електронна поща не по-
късно от 30 март 2023 г., за които ще бъдат публикувани отговори на 
уебсайта на НДЕФ: ecofund@ecofund-bg.org 

 

Заявленията се подават на съответния адрес на НДЕФ:  

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

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