Стартира второто издание на „ЕКООБЩИНА“ – конкурсът за най-ангажираните
в устойчивото развитие общини в България
В първото издание на инициативата, организирана от Френското посолство в
България, взеха участие над 30 общини

16 май 2017 г., София. Днес бе даден старта на второто издание на конкурс „ЕКООБЩИНА“. Той
се организира от Френското посолство в България в партньорство с Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и с Министерството на околната среда и водите.
Инициативата е под патронажа на Президента на Република България.
Официален домакин на събитието беше Н.Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в
България, като негови гости бяха Нено Димов, министър на околната среда и водите, Деница
Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
„Конкурсът ЕКООБЩИНА е проект, който присъства само в две държави – България и Полша
и аз съм щастлив, че сме пионери в този тип инициативи. Искам да изразя благодарността
си на министерствата за подкрепата, както и на Президента за неговия патронаж. Също
така благодаря на спонсорите, които за втора поредна година ни подкрепят, защото
обединението на всички партньори е единственият залог за успеха на „ЕКООБЩИНА 2017“,
каза Н.Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България по повод старта на инициативата.
В своето изказване министър Димов изрази задоволството си, че конкурсът се превръща в
ежегодна инициатива. „Между България и Франция има установено дългогодишно успешно
сътрудничество в областта на околната среда и водите. С френска експертна подкрепа е
изградена системата за управление на водите на басейнов принцип и са реализирани
първите планове за управление на речните басейни в страната ни. Конкурсът
„ЕКООБЩИНА“ продължава и надгражда дългогодишното българо-френско партньорство и
се превръща в традиция за споделяне на опит и добри практики между двете ни страни“,
каза той.
„Зеленото мислене се налага като модерен подход за всяко правителство, особено като се
имат предвид предизвикателствата на модерния свят. Те налагат търсене на трайни
устойчиви решения, които да бъдат иновативни с грижа за околната среда. Именно затова
МРРБ за втора поредна година е един от основните партньори в конкурса „ЕКООБЩИНА“,
като правим необходимото, за да подпомагаме общините да бъдат по-екоориентирани, да

постигнем устойчив растеж и по-добро качество на живот“, каза Деница Николова,
заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството по повод подкрепата на
МРРБ за проекта.
В конкурса „ЕКООБЩИНА“ могат да участват всички общини в България като целта е да се
покажат добрите практики и да се стимулират политиките за устойчиво развитие на местната
власт. Като част от конкурсната програма, те трябва да попълнят въпросници във всяка една
категория, като въз основа на поместената в тях информация, експертно жури ще оцени кои са
най-заслужилите наградата общини.
В хода на инициативата ще бъдат проведени семинари по темите на четирите категории, в
които всяка една община ще може да кандидатства, а именно: „Устойчиво управление на
водите“, „Устойчиво управление на битовите отпадъци“, „Устойчива мобилност“, „Енергийна
ефективност на сградите“. Общините-кандидати ще се борят за наградите трофей
„ЕКООБЩИНА“ и четиридневно учебно пътуване във Франция за двама представители на
общината лауреат. Както миналата година, във всяка категория ще има по двама победители –
един от малка и един от голяма община. Според графика на дейностите общините ще могат да
присъстват на семинарите и ще подават кандидатурите си до 31 юли 2017 г. Всяка една от
общините може да кандидатства и в четирите категории. Решението на журито се очаква през
септември 2017 г., като официалната церемония по награждаването е планувана да се проведе
през октомври 2017 г.
В първото издание на конкурса през 2016 г., участие взеха над 30 общини, които подадоха 48
кандидатури в четирите категории. Десетте общини победители бяха оценени за добрите
практики и постиженията си в устойчивото развитие. Техни представители посетиха френските
градове Париж, Лил, Страсбург и Ланс, като по време на пътуването се запознаха с
представители на местната администрация, получиха добри съвети и ноу-хау.
Представители на корпоративните партньори на проекта бяха Оливие Жан, генерален директор
на „Рено Нисан“ в България, Снежана Семова, генерален директор на Saint-Gobain Weber за
България, Йонуц Фаркаш, регионален директор на Schneider Electric за България, Македония,
Албания и Косово и Васил Тренев, заместник-изпълнителен директор на Софийска вода АД,
част от „Веолия“. И тази година, компаниите ще дадат своите награди на общинитепобедители, като по този начин ще декларират подкрепата си за устойчивото развитие и
добрите политики на местната власт.

За ЕКООБЩИНА
Конкурсът „ЕКООБЩИНА“ се организира от Френското посолство в България. Поводът за него е
стратегията „Европа 2020“ и нейната водеща инициатива „Европа за ефективно използване на
ресурсите“. Според нея всички ресурси трябва да се управляват устойчиво ― от суровините до енергията,
водата, въздуха, земята и почвата. Постигането на тези глобални цели е възможно единствено, чрез
постигането им в местните общности, за което отговорност носят местните власти.
Конкурсът се провежда за втора поредна година и е отворен за участието на всички български общини.
Основните критерии, за които представителите на журито ще следят са: действителни постижения на
общините в четирите разглеждани области; проекти за следващите пет години; значимост на средствата,
отделени за разглежданите области, спрямо наличния ресурс; измерение партньорство, съгласуване и
комуникация с всички съответни заинтересовани страни (граждани, сдружения, предприятия, други
общини), при изработването и провеждането на политиките; оригиналност на инициативите. Поканени
да участват в „ЕКООБЩИНА“ са всички български общини, като техните кандидатури ще бъдат оценявани
от експертно жури във всяка една област. В края на конкурса ще бъдат връчени по две първи награди във
всяка една от четирите категории, съответно за община с население до 10 000 души и с население над 10
000 души за категорията „Устойчиво управление на водите“ и до и над 40 000 души за останалите
категории.
Повече информация за конкурса можете да намерите като проследите линка www.ecoobchtina.bg.
Следете всички новини за инициативата и на нейната фейсбук страница.

За повече информация, моля, обръщайте се към:
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