
    

 

НОВ ЕТАП ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ПО 
ПРОЕКТ EUROPEAN CITY FACILITY 

Възможности за финансово подпомагане на общини 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ЦЕНТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ ЕНЕФЕКТ И ОБЩИНСКА МРЕЖА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ ЕКОЕНЕРГИЯ 

Дата: 25-и март 2021 г. 

Място: https://us02web.zoom.us/j/87044849297 (Zoom Webinar) 

Предварителна програма 

 

 

09:30 – 10:30 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЩИНИТЕ ПО ПРОЕКТ EUROPEAN CITY FACILITY 

09:30 – 09:40 

09:40 – 10:00 

ОТКРИВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРИТЕ 
Драгомир Цанев, ЕнЕфект 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНЦЕПЦИИ ПО ПРОЕКТ “EU CITY 
FACILITY”: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ 

Десислава Камбурова, национален експерт 

10:00 – 10:15 ОПИТЪТ НА ДОБРИЧ: ПОБЕДИТЕЛИ В ПЪРВИЯ ЕТАП НА ФИНАНСИРАНЕ 
НА EUROPEAN CITY FACILITY 

Инж. Елена Анастасова, главен експерт по енергийна ефективност, 
общ. Добрич 

10:15 – 10:30 ДИСКУСИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Всички участници 

10:30 КРАЙ НА УЕБИНАРА 

 

  



    

 

КОМУНИКАЦИОНЕН ПОТОКОЛ 

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УЕБИНАРА 

✓ Проверете аудио настройките на вашето устройство, за да осигурите добър звук. 

Препоръчваме използването на слушалки с микрофон. 

✓ Моля, разгледайте дневния ред на срещата и подгответе въпроси – ще се радваме да 

отговорим в реално време! 

✓ Ще записваме уебинара, ще излъчваме на живо във Фейсбук и ще използваме записите за 

разпространение в комуникационните канали на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект (уебсайт, социални 

медии, прес съобщения и др.). Ако не сте съгласни със записването на сесиите, моля, 

уведомете ни. 

КОМУНИКАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА УЕБИНАРА 

✓ Ще осигурим на лекторите пълен контрол по време на презентациите, така че да могат 

управляват презентациите, като споделят екрана си 

✓ Ще заглушим автоматично всички освен лекторите, за да избегнем ненужни шумови 

смущения. Моля, заглушавайте микрофона си винаги, когато не говорите. 

✓ Ако имате коментар, забележка или въпрос по време на представянето на лекторите, моля, 

публикувайте в прозореца за чат. Можете също така да вдигнете ръка, ако имате директен 

въпрос към водещия или лекторите. Организаторите и водещият на сесията ще следят 

прозореца за чат и „вдигнатите ръце“ и след приключване на презентацията ще зададат 

въпросите на съответния лектор. 

✓ При покана за гласуване на предложения от страна на лекторите или организаторите, 

молим да използване съответния панел в платформата Zoom, като следвате указанията. 

✓ Молим всички да участват единствено чрез аудио връзка. За да се избегнат проблеми с 

връзката, видео връзка ще имат единствено лекторите. В края на конференцията ще Ви 

поканим за обща екранна снимка – тогава всички можем да включим своите камери. 

 

Уебинарът се осъществява с подкрепата на: 

 

 
 
 
 
 

European City Facility е най-новата инициатива 
на ЕС в подкрепа за местните власти, която 
осигурява помощ в размер на 60000 евро за 
разработване на местни инвестиционни 
концепции 

 
 

 
Energy cities е европейска мрежа от 
1000 общини в 30 държави, 
обединени в усилията си за 
постигане на устойчив и справедлив 
енергиен преход 

   

 
 

 

За контакти: 

Тel: (02) 963 17 14, 963 07 23 

Web: www.ecoenergy-bg.net 

E-mail:  ecoenergy@ecoenergy-bg.net 


