
причини за присъединяване към

Споразумението на кметовете за климата и 

енергията, организирано от еС

Към устойчиво 
развити, издръжливи 

към климата и 
динамични градове

Обща визия 
за 2050 г.

• Смекчаване на изменението на 
климата

• Адаптиране към неговите 
неизбежни въздействия  

• Гарантиране на достъп до 
сигурни доставки на устойчиво 
произведена енергия на 
достъпни цени

4 Ще осигурите дългосрочна 
подкрепа за Вашите дейности в 
областта на климата и енергетиката 
чрез поетия от Вашата община доброволен 
ангажимент към инициативата на 
Споразумението на кметовете и 
задължителното одобряване на този 
ангажимент от Вашия общински съвет 
> Ще осигурите за този ангажимент 

необходимата политическа подкрепа 
във Вашия общински съвет, както 
и наличието на стабилна рамка за 
неговото изпълнение

Амбициозни 
ангажименти 

за 2030 г.

Като подписала страна, Вие поемате 
ангажимент да разработите местен 
план за действие и да докладвате за 
Вашия напредък за постигането на 
две основни цели :
• Намаляване на емисиите на CO2 с 

поне 40 % до 2030 г.
• Повишаване на издръжливостта 

към изменението на климата

10

2 Ще допринесете за оформяне на 
климатичната и енергийна политика 
на ЕС 
Ще участвате в ключови инициативи във 
връзка с климатичната и енергийната 
политика на ЕС (Енергийния съюз, 
Програмата за развитие на градовете в ЕС)
> Ще имате възможност да информирате 

политическите ръководители на ЕС, да 
демонстрирате Вашите добри практики 
и да получите насрещно мнение по Вашия 
опит

3 Ще увеличите достоверността 
на Вашите ангажименти  
чрез проследяване на напредъка и 
мониторинг
> Ще осигурите последователност 

на Вашия план за действие, 
като го подложите на оценка 
от трета страна (Съвместния 
изследователски център на 
Европейската комисия) 

1 Ще спечелите голямо 
международно признание и 
известност  
за дейността на Вашата общинска власт в 
областта на климата и енергетиката
> Ще постигнете световна известност 

чрез Глобалното споразумение на 
кметовете за климата и енергията 

> Ще популяризирате Вашите 
ангажименти по Споразумението 
чрез Платформата за данни на ООН 
„Non-State Actor Zone for Climate Action 
(NAZCA)“ (Недържавни участници в 
дейностите в областта на климата)



5 Ще подобрите достъпа до финансиране 
за Вашите местни проекти в областта на климата и 
енергетиката
> Ще спечелите достъп доизточници на 

финансиране, специално насочени — или 
дори изключително запазени за — общини, 
подписали Споразумението на кметовете, 
Такива източници на финансиране са например 
Европейското финансово подпомагане на местни 
енергийни проекти (ELENA) или Европейският 
фонд за енергийна ефективност (EEEF)  

> Ще можете да бъдете информирани за 
предоставяните от ЕС възможности за 
финансиране — онлайн и чрез посещаване на 
специализирани срещи

6 Ще се възползвате от 
възможности за мрежово 
сътрудничество, обмяна 
на опит и изграждане на 
капацитет  
посредством редовни срещи, 
обмени с побратимени градове, 
уебинари и онлайн дискусии
> Ще се присъедините към 

динамична общност, 
включваща над 7000 местни 
власти 

> Ще развивате плодотворно 
сътрудничество с Вашите 
партньори

8 Ще се възползвате от 
лесен достъп до „ноу-хау за 
отлични постижения“  
Ще обменяте информация 
с Ваши партньори в 
дискусионните форуми към 
Споразумението на кметовете
> Ще се вдъхновявате от добри 

практики и проучвания на 
конкретни случаи 

> Ще споделяте опит с 
Ваши партньори относно 
начините за успешно 
реализиране на проекти 

10 Ще участвате в засилено 
сътрудничество и ще 
получавате съобразена с 
Вашите нужди подкрепа от 
националните и областни 
власти 
посредством координаторите 
и поддръжниците на 
Споразумението на кметовете
> Ще се възползвате от 

дълготрайна подкрепа от 
областни ръководства, 
министерства и енергийни 
агенции

Конкретни 
случаи

Допълнителна 
информация има на 

следния сайт
www.eumayors.eu  

Как да се присъединим?
Приемете във Вашия общински съвет 

документа за политически ангажимент и 
подайте надлежно подписан формуляр за 

присъединяване в офиса на Споразумението 
на кметовете.

https://goo.gl/HBWP66

9 Ще се възползвате от улеснения за 
самооценка и сравняване с примерни 
показатели  
посредством общ образец за мониторинг и 
докладване
> За оценяване на Вашия напредък по проектите 

ще използвате точковата система и 
инструмента за подпомагане на селищното 
адаптиране към климата, създадени в рамките 
на Споразумението на кметовете

7 Ще получавате специално съобразени 
с Вашите нужди указания, водещи до 
всеобхватни и съвместно подготвени 
действия в областта на енергетиката и 
климата 
посредством експертен хелпдеск, методики и 
инструменти
> Ще се възползвате от подкрепа за всяка една 

стъпка в стадиите на оценяване, планиране, 
изпълнение и мониторинг 

> Ще проучвате нови начини за ангажиране на 
гражданите и местните заинтересовани лица


