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*Подписали Споразумението на кметовете към март 2016 г.

ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР ЗА ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА 
И ЕНЕРГЕТИКАТА

Уникално движение 
„отдолу нагоре“
Споразумението на кметовете за кли-
мата и енергията обединява мест-
ните и регионалните власти, които 
доброволно се ангажират с изпъл-
нение на целите на ЕС в областта на 
климата и енергията на територията 
на своите градове.

Това уникално движение на прин-
ципа „отдолу нагоре“, което започ-
на през 2008 г. с подкрепата на Евро-
пейската комисия, сега наброява над 
6500 подписали го участници*.

През 2015 г. инициативата си поста-
ви нови цели: Споразумението на 
кметовете за климата и енергията ус-
корява първоначалния ангажимент 
за намаление на емисиите на CO2 и 
включва адаптация към изменение-
то на климата. Подписалите местни 
власти споделят визията градове-
те да станат нисковъглеродни и 
устойчиви – места, където гражда-
ните имат достъп до сигурна, устой-
чива и достъпна енергия.

Те се ангажират с разработването 
на Планове за действие за устойчи-
ва енергия и действия по климата за 
2030 г. и с изпълнението на местни 
дейности за смекчаване и адапти-
ране към изменението на климата.

   

Лидери и кметове на ЕС символично 
подкрепят Споразумението на кме-
товете за климата и енергията в 
Европейския парламент през 2015 г. 

Присъединете се към 
Споразумението!
Споразумението на кметовете за 
климата и енергията е отворено за 
всички местни власти, демократич-
но конституирани с избрани пред-
ставители, независимо от техния 
размер и от етапа на изпълнение на 
своите политики за енергетиката и 
климата. Подписалите участници, 
които преди това са се ангажира-
ли с целите за 2020 г. и/или иници-
ативата „Кметовете се адаптират“ 
(Mayors Adapt) са поканени да пре-
подпишат целите за 2030 г.

Малки и средни местни власти на 
съседни територии могат също така, 
при определени условия, да се при-
съединят като група.

Поднационалните и националните 
органи, както и други организации 
с нестопанска цел, могат да подкре-
пят подписалите участници, като им 
предоставя ресурси и ноу-хау, и да 
бъдат признати като координатори 
или поддръжници на Споразуме-
нието на кметовете.
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СПОРАЗУМЕНИЕТО 
НА КМЕТОВЕТЕ Е 
„НАЙ-ГОЛЯМАТА В 
СВЕТА ИНИЦИАТИ-
ВА НА ГРАДОВЕТЕ 
ЗА КЛИМАТА И 
ЕНЕРГИЯТА“.

Мигел Ариас Канете



Защо да се присъедините?

Високо международно 
признание и видимост за 
действията на местните 
власти в областта на климата 
и енергията

Възможност да допринесете 
за оформянето на политиката 
на ЕС за климата и енергията 

Надеждни ангажименти 
чрез преглед на напредъка и 
мониторинг

По-добри финансови 
възможности за местни 
проекти за климата и 
енергията 

Иновативни начини за 
работа в мрежа, обмяна 
на опит и изграждане на 
капацитет чрез редовни 
събития, туининг, уебинари 
или онлайн дискусии

Практическа подкрепа 
(помощно бюро), 
инструктивни материали и 
инструменти

Бърз достъп до „ноу-
хау на отличниците“ и 
вдъхновяващи примери  
от практиката

Улеснена самооценка и 
партньорски обмен чрез  
общ шаблон за мониторинг  
и докладване

Гъвкава референтна рамка за 
действие, приспособима към 
местните нужди

Засилено сътрудничество и 
подкрепа от националните  
и поднационалните власти

„Споразумението на кметовете помага на Гент да 
стане интелигентен и устойчив град.  То предла-
га лостове за междусекторен подход към един неу-
трален към климата град, с отговорни граждани 
и екологична икономика.“
Даниел Термон, кмет на Гент, Белгия

“За Фонте Нуова участието в Споразумението на 
кметовете за климата и енергията е възможност 
за разработване на планове за действие за адап-
тиране към изменението за устойчиво управление 
и бъдеща сигурност на нашата територия.“
Донатела Иба, заместник-кмет за околната 
среда на Фонте Нуова, Италия

„Споразумението на кметовете за климата и 
енергията е една възможност да придвижим на-
пред нашите интелигентни енергийни мрежи, 
които ще дадат възможност за икономии в по-
треблението на енергия и помага за ангажиране-
то на местните общности. “
Боян Север, кмет на Идрия, Словения



Споразумението на кметовете стъпка по стъпка

Подписалите подават План за действие за устойчива енергия и за 
климата (ПДУЕК) - който обхваща едновременно смекчаващи мерки 
и мерки за адаптиране - в рамките на две години след официалното 
подписване. ПДУЕК се основава на Инвентаризацията на базовите 

емисии и Оценка на риска и уязвимостта, свързани с климата. Подпи-
салите Споразумението отчитат напредъка на всеки две години.

Предлага на гражданите  
висококачествен живот в  
устойчиви, издръжливи  
на климата и жизнени  

градове

   СТЪПКА 1 : 
Подписване на 

Споразумението 
на кметовете за 

климата и  
енергията

       СТЪПКА 2 : 
Подаване на вашия 

План за действие  
за устойчива  
енергия и за  

климата (ПДУЕК)

СТЪПКА 3 : 
Подаване  
на вашия  

мониторингов  
доклад

Начало и  
преглед на  

съществуващото 
състояние

Оценка и  
обратна  
връзка

Изпълнение,  
мониторинг и  

докладване

Определяне на амбициите
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Извършване на практически действия



Визия и ангажименти на подписалите участници

Предлагане на гражданите на високо качество на 
живот в устойчиви, издръжливи на климата и 

жизнени градове

Прилагане или дори надхвърляне на целите на 
ЕС за климата и енергетиката до 2030 г.  
Поне 40% по-ниски емисии на CO2 (а вероятно и други парникови  
газове) до 2030 г. чрез подобряване на мерките за енергийна ефектив-
ност и по-широко използване на възобновяеми енергийни източници

Засилена устойчивост към въздействието от изменението на климата

Засилено сътрудничество с други местни и регионални власти в  
рамките на ЕС и извън него, за да се подобри достъпът до сигурна, 
устойчива и достъпна енергия

Работа по посока на обща визия за 2050 г.

СМЕКЧАВАНЕ НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Ускоряване на 
декарбонизацията на 

нашите територии

АДАПТАЦИЯ

Укрепване на капацитета 
ни да се адаптираме към 

неизбежните въздействия от 
изменението на  

климата

СИГУРНА,  
УСТОЙЧИВА И  

ДОСТЪПНА ЕНЕРГИЯ  

Повишаване на енергийната 
ефективност и използване на 

възобновяеми  
енергийни източници



Как да подпишете  
Споразумението?
Присъединяването към Спора-
зумението на кметовете изисква 
официален политически ангажи-
мент. 

Формулярът за присъединяване 
трябва да бъде подписан от кмета 
или равен на него по правомощия 
представител на общинския съвет.  

Допълнителна информация:  
www.eumayors.eu > Участие 
  
Бюро на  
Споразумението на 
кметовете
Бюрото на Споразумението на 
кметовете е отговорно за цялостната 
координация на инициативата. То е 
съставено от мрежи на местните и 
регионални власти - Energy Cities, 
Climate Alliance, CEMR, EUROCITIES 
и FEDARENE, които работят в тясно 
сътрудничество с ECOFYS, Fresh 
Thoughts и IFOK.

  

  
Повече информация
Бюро на Споразумението  
на кметовете 
63-67 rue d’Arlon 
1040 Брюксел 
Белгия
тел.: +32 2 400 10 67
електронна поща:   
info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors

ДА
ТА

 Н
А 

БР
О

Ш
УР

АТ
А:

 А
ПР

И
Л 

20
16

 - 
©

 С
НИ

М
КИ

 Н
АТ

АЛ
И

 Н
И

ЗЕ
Т

Съфинансирана от програмите „Интелигентна 
енергия за Европа“ и LIFE+ на Европейския съюз

www.eumayors.eu


