
 

Съобшение за пресата 

„CITYnvest“1 е инициатива, насочена към общини и местни власти с цел да подпомогне 

разработването на решения за финансиране на проекти за енергийна ефективност и 

използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В рамките на CITYnvest е разрботен 

План за дейстиве за прилагане на иновативни финансови решения в региона на Родопите, с 

активното участие на Община Смолян и на Асоциация на родопските общини (АРО). В рамките 

на този план се превижда да бъде съдадена Структура за пълно обслужване (One-stop-shop), 

която да обслужва общини от региона при подготовката и осъществяването на проекти за 

енергийна ефективност и ВЕИ. Първа взе решение за присъединяване към инициативата 

Община Смолян, която е член на Европейската инициатива „Споразумение на кметовете” и е 

сред най-активните български общини в областта на устойчивото енергийно развитие и 

дейностите срещу промените в климата. Община Смолян бе последвана от още пет общини от 

региона (Баните, Девин, Златоград, Неделино и Чепеларе) и в момента е подадено 

предложение за финансиране на Структурата по Програма Хоризонт 2020, Тема ЕЕ-22 

(Подпомагане разработването на проекти/Project Development Assistance).  

Предлаганата Структура ще бъде част от АРО и ще действа от името на местните власти за 

извършване на енергийно ефективни дейности или за използване на ВЕИ чрез: 

- Функция като „център за информация и консултация” по въпросите на енергийна 

ефективност в сгради, улично осветление и прилагане на ВЕИ в общински обекти; 

- Кординиране на технически одити и определяне на мерките, в които да се инвестира;  

- Изготвяне на финансов план и анализ на финансовата възвръщаемост;  

- Групиране/пакетиране на сходни проекти  с цел получаване на по-добри условия;  

- Търсене на финансиране и преговори със съществуващите финансиращи институции; 

- Подготовка на проектни предложения за периодичните покани за предложения на 

Оперативните програми 2014-2020:  

- Намиране на изпълнител с Договор за гарантиран резултат (ако общините решат да 

използват такава схема за финансиране); 

- Мониторинг на изпълнението на проектите.  

По такъв начин шестте пилотни общини ще бъдат облекчени от неспецифични за тях 

дейности, а същевременно заложените в местните планове и програми цели за енергийна 

ефективност и намаляване на въглеродните емисии ще бъдат изпълнявани. Очаква се в 

резултат на инициативата да бъдато съществени проекти за над 13 милиона евро в сградите и 

уличното осветление на пилотните общини, като същевременно ще се създадат рабони места 

в региона на Родопите и ще се стимулира местната икономика.  

Повече информация за проект CITYnvest може да бъде намерена на: http://www.citynvest.eu/  

От пресцентъра на проект CITYnvest 

 

                                              
1 Проектът се ползва с финансовата подкрепа на програмата на ЕС за научни изследвания и иновации 

‘Хоризонт 2020’“. 
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