Формуляр за кандидатстване в конкурс „ЕКООБЩИНА 2019“
за български общини с население под 10 000 жители
Концепцията за устойчиво развитие е основана на принципа, че развитието трябва да посреща днешните нужди, без да излага на опасност благосъстоянието на
бъдещите поколения. На практика това означава създаване на условия за дългосрочно икономическо и социално развитие, което е съобразено с околната среда и
постига щадящо и ефективно ползване на ресурсите. За целите на този конкурс ще бъдат оценявани дейности на общините насочени за устойчиво развитие в
следните области:






управление на битовите отпадъци;
управление на водите;
подобряване качеството на атмосферния въздух /транспорт/;
повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ;
обновяване на публичните пространства.

Име на лицето, което попълва въпросника
Длъжност
Координати за връзка: тел.

, email

Име на общината
Брой жители
Бюджет за 2017г.

и за 2018г.

Брой служители на щат към общината
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I.

Политики и проекти на общината

1. Какви стратегически и програмни документи, които допринасят за устойчивото развитие, е приела Вашата община?
2. Какви са мерките и проектите, които сте реализирали в периода 2017-2018 г., в областта на устойчивото развитие? Попълнете таблицата по-долу, моля
описвайте всеки проект на отделен ред, като добавяте нов ред в съответната област:

Име на проекта

Постигнати резултати
(вкл. оползотворени отпадъци
в т., пречистени води в м3,
изградени велоалеи в км,
спестени kWh енергия,
спестени емисии СО2,
обновени площи в дка и т.н. )
1. УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

Бюджет
(в хил.лв.)

Източници на
финансиране

Партньори
(публични/частни/
неправителствен
сектор)

Как общината е успяла да
привлече за участие в проекта
гражданското общество?

2. УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

3. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
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4. ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

5. ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА (зелени площи, спортни зони, отворени пространства и др.)
3.

6. ДРУГИ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА

3. Моля избройте три приоритетни проекта на общината в областта на устойчивото развитие за периода 2019-2020 год.
4. Вашата община разработила ли е проекти за устойчиво развитие или справяне с климатичните промени, в сътрудничество с други български или
чуждестранни общини? По какви теми?
II.

Вътрешни средства и мобилизиране на външно финансиране

5. Общината планира ли обучения за своите служители в областта на устойчивото развитие през следващите две години?
Пояснете:
6. Как и по какви канали получавате информация за програми за финансиране на Вашите дейности в областта на устойчивото развитие?
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III.
Представяне на Вашия проект за участие в конкурса ЕКООБЩИНА
(Моля, обърнете внимание, че проектът следва да бъде реализиран до края на м. септември 2019 г., награден фонд - 3000 лв.)

Име на проекта
Моля, пояснете дали проекта е
самостоятелен, ще бъде ли
съфинансиран от други
финансови източници, има ли
добавена стойност към вече
стартирал проект
Описание на дейностите по
проекта

Очаквани резултати от проекта
Партньори за реализиране на
проекта (НПО, гражданско
общество,предприятия,
общини…)
Бенефициенти
Подробен бюджет /
съфинансиране
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* С този бюджет не може да се
финансира управлението на
проекта

График на изпълнение (проектът
трябва да бъде приключен до
края на септември 2019 год.)

Юни 2019

Юли 2019

Август 2019

Септември 2019

Вкл. отчитане на
проекта*
Дейности за популяризиране на
проекта и на инициативата
Екообщина
Перспективи за развитие на
проекта
*Моля, обърнете внимание, че отчитането на проекта става с технически доклад, финансов отчет и снимков материал, които трябва да се представят
до 30 септември 2019 год.
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