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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Споразумението на кметовете за Kлимата и енергията обединява местните и регионалните власти, 
които доброволно се ангажират с изпълнението на целите на Европейския съюз в областта на 
климата и енергията на тяхна територия. Подписалите местни власти споделят  визия за 
декарбонизирани и устойчиви градове, в които гражданите имат достъп до сигурна, устойчива и 
достъпна енергия.. Подписалите страни обещават да намалят емисиите на CO2  с най-малко 40% до 
2030 г. и да увеличат устойчивостта си към въздействието на климатичните промени.  

 

 

 

 

 

 
 

 

За да улесни този процес, Споразумението на кметовете предоставя на подписалите страни рамка за 
събиране и отчитане на данни, която е уникална в Европа. Тя им помага да следват системно 
планиране на климата и енергията и да наблюдават процесите на местно ниво.  

Рамката за докладване и мониторинг на Споразумението е разработена в тясно сътрудничество с 
практикуващи от местните и регионалните власти, експерти по въпросите на климата и 
енергетиката и с методологичната подкрепа на Съвместния изследователски център на 
Европейската комисия (JRC). Редовният процес на консултации позволява по-нататъшното 
разработване и усъвършенстване на рамката, за да се гарантира, че тя съответства на практиката и 
методологиите, които най-често се използват от местните власти в Европа. През 2019 г. рамката на 
Споразумението беше приведена в съответствие с препоръките на Общата рамка за отчитане  от 
Глобалното Споразумение на кметовете за климат и енергия.  

Подписалите Споразумението се приканват да използват платформата на Споразумението на 
кметовете за докладване – MyCovenant1 , за да отчитат и наблюдават данните за своя План за 
действие за устойчива енергия и климат - SECAP (наричан по-нататък план за действие), чрез така 
наречения шаблон SECAP2. Съобщаваните данни позволяват на подписалите страни да 
демонстрират конкретното въздействие на своите действия в областта и климатичните им амбиции. 
Те дават съществена обратна връзка относно местните дейности на националните, европейските и 
международните политици. Рамката на Споразумението позволява на подписалите страни да 
събират и анализират данни по структуриран и систематичен начин и служи като основа за добро 
управление на климата и енергията и за проследяване на напредъка при прилагането.  

Този документ предоставя указания стъпка по стъпка  за подписалите как да докладват информация 
в различните раздели на платформата на Споразумението за докладване -  MyCovenant. Тя е 
разработена от Европейския офис на Споразумението на кметовете в сътрудничество с JRC, за да 
помогне на подписалите страни да разберат рамката за докладване на Споразумението и успешно 
да изпълняват процеса по докладване. Насоките са допълнени с практически препоръки и полезни 
ресурси. 

                                                      
1  Достъпно на https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing. 
2 Офлайн версия на шаблона в Excel формат, която да се използва само като вътрешен работен документ, е достъпна на  
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html. Единствената официална версия на шаблона е достъпна в MyCovenant.. 

https://www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html
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II. ПРОЦЕСЪТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО НА КМЕТОВЕТЕ  
Местните власти, които се присъединяват към инициативата на 
Споразумението на кметовете за климат и енергия, се 
ангажират да представят план за действие в рамките на две 
години от официалното подписване на инициативата (чрез 
надлежно подписан формуляр за присъединяване). Планът за 
действие определя целта/целите за смекчаване и целта/целите 
за адаптиране и е базиран на Инвентаризация на базовите 
емисии (BEI) и Оценка на риска и уязвимостта (RVA), които 
предоставят анализ на текущата ситуация в даден момент. Те 
служат като основа за определяне на цялостен набор от 
действия, които местните власти планират да предприемат, за 

да постигнат целите за намаляване на ефектите върху климата и целите за адаптиране. 
Подписалите страни също се ангажират да  отчитат напредъка по тези действия на всеки две 
години. 
 
Отчитане стъпка по стъпка 

Стъпковият процес на докладване и мониторинг за всички подписали Споразумението е представен 
по-долу: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ъгълът за отчитане в MyCovenant   навигира през 
основните компоненти за отчитане (червено поле). 
Всеки от компонентите на Ъгъла за отчитане съдържа 
няколко  раздела за докладване и мониторинг  в 
горната горна част (зелено поле). Ще трябва да 
попълните данни във всеки от тези раздели.  

 

 
 

MyCovenant трябва да бъде попълнен само на 
английски език.  Всички оцветени в зелено 
полета  са задължителни. Ако не бъде 
попълнен, в края на съответния раздел ще се 
появи съобщение за грешка. Всички полета с 
бял цвят са незадължителни.  

https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=660
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
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MyCovenant е достъпен от уебсайта на Споразумението на 

кметовете като кликнете върху бутона  или чрез 
mycovenant.eumayors.eu.  
За да влезете, трябва да използвате имейла и паролата, които 
сте получили по време на етапа на регистрация. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Разделите Моята стратегия, Моите инвентаризации, 
Моите действия  са ядрото на рамката за докладване и 
мониторинг на Съвета. Таблицата по-долу предоставя 
преглед на тези раздели в MyCovenant. Тя също посочва 
съответните глави в тези насоки, които подробно 
обясняват как да попълните разделите: 
 

Ъгъл за отчитане Раздели за отчитане и наблюдение 

 

 МОЯТА СТРАТЕГИЯ: Посочете своите цели и ангажименти, административна 
структура, включени заинтересовани страни, информация за бюджета и т.н. > 
вижте раздел V за подробности  

 

 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ЕМИСИИТЕ: Посочете всички данни, свързани със 
смекчаването (потребление на енергия, производство на електроенергия и 
др.) > вижте раздел VI за подробности 

 РИСКОВЕ И УЯЗВИМОСТИ: Посочете всички данни, свързани с адаптацията 
(климатични опасности, уязвими сектори, способност за адаптиране и т.н.) > 
вижте глава VII за подробности 

 

 ПРЕГЛЕД НА МОИТЕ ДЕЙСТВИЯ: Посочете обобщени данни за вашите 
действия за смекчаване и адаптиране > вижте раздел VIII за подробности 

 ДЕТАЙЛИ ЗА МОИТЕ ДЕЙСТВИЯ: Посочете подробности за всяко действие за 
смекчаване и/или приспособяване и/или енергийна бедност, включително 
ключови действия>  вижте глава VIII за подробности 

 

Ако сте забравили/не знаете 
потребителското си име, се 
свържете с Помощния център на 
info@eumayors.eu. 
Ако сте забравили/не знаете 
паролата си, можете да я нулирате 
чрез връзката за нулиране на 
паролата  в прозореца за вход. 

https://www.covenantofmayors.eu/
https://www.covenantofmayors.eu/
http://www.mycovenant.eumayors.eu/
mailto:info@eumayors.eu
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За да качите документи в MyCovenant, (i) отидете на Моята 
стратегия в Ъгъла за отчитане; (ii) кликнете върху раздела 
документи за Моя план за действие; и (iii) превъртете надолу 
до „Качване на документи“ (вижте изображението по-долу). 
Всички документи трябва да бъдат качени в  pdf формат, на 
националния език., освен ако не е наличен превод от 

английски. Качването на поне един документ за план за действие (например план за действие за 
смекчаване на последиците / план за действие за адаптиране / интегриран план за действие за 
смекчаване и адаптиране) е задължително. Този/тези план(ове) следва да бъде/бъдат надлежно 
одобрени от общинския съвет или от еквивалентен орган за вземане на решения. Качването на 
допълнителни документи не е задължително. 
 

 

 
 

Само след като завършите съответните раздели за 
докладване в MyCovenant (Стъпка 2) и качите 
документа(ите) за плана за действие (Стъпка 3), е 
възможно да изпратите своя план за действие на 
Споразумението на кметовете.  

 

 

За да изпратите своя план за действие, отидете на 

Моят преглед, и кликнете върху бутона .  

MyCovenant има автоматична интегрирана система за 
проверка , която идентифицира всички грешки 
(отговарящи на диапазони на стойности или на 
предварително зададени стойности), валидира 
формата на данните (текст, число, дата, хипервръзка, 
единичен или множествен избор) и открива липсваща 
задължителна информация. Той има интегрирани 
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алгоритми, които намаляват възможността за човешка грешка, напр. при изчисляване на 
инвентаризацията на емисиите. Ако бъдат открити грешки, системата показва уведомителни 
съобщения за грешка в дъното на всяка съответна таблица в MyCovenant. 
 

 
 
Обратна връзка от JRC  

За да се гарантира, че представените планове за действие са в съответствие с принципите на 
Споразумението, JRC извършва оценка на плановете за действие, представени в MyCovenant. 
Анализът се ръководи от набор от критерии за допустимост  (вижте по-долу). Ако тези критерии не 
са изпълнени, планът за действие няма да бъде приет. Във всички случаи JRC извършва оценка на 
плана и предоставя доклад с обратна връзка с препоръки за подобряване на плана за действие. 
Докладът за обратна връзка се споделя с всяка подписала страна  чрез сертифицирана система за 
електронна поща в рамките на шест месеца от подаването му. 
 

 
 

Моят преглед показва, че всички задължителни 
раздели в MyCovenant са били надлежно попълнени 
чрез използване на следната легенда:  

 
Имайте предвид, че ще можете да подадете данните 
си само след като сте коригирали всички грешки  в 
целия шаблон за отчитане и мониторинг. 

 

Критерии за допустимост - минималните изисквания 
 

 Планът за действие трябва да бъде одобрен от Общинския съвет или от подобен 
орган. 

 Планът за действие трябва ясно да определя целта за намаляване на емисиите 
на Споразумението (т.е. най-малко 40% намаляване на емисиите на CO2 до 2030 
г.) и цел за адаптиране. 

 Планът за действие трябва да се основава на и да включва резултатите от 
обширна инвентаризация на базовите емисии (BEI) и на оценка на климатичния 
риск и уязвимостта (RVA). 

 MyCovenant трябва да бъде попълнен правилно и отчетените данни трябва да 
бъдат съгласувани и пълни. 

 BEI трябва да обхваща ключовите сектори на дейност (най-малко три от четири 
ключови сектора). 

o За смекчаване, планът за действие трябва да обхваща ключовите 
сектори на дейност (общински сгради, третични сгради, жилищни сгради 
и транспорт) (поне два от три избрани ключови сектора).), включително 
поне 3 ключови действия. 

 RVA трябва да идентифицира най-подходящите климатични опасности и 
уязвими сектори 

o За адаптиране, планът за действие трябва да включва набор от 
действия, включително поне3 ключови действия. 
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За по-конкретни технически въпроси относно методологическите изисквания или въпроси, 
свързани с докладите за обратна връзка на JRC, се свържете  с: 

 Eкипа JRC за смекчаване на рисковете на JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu    
 Екипа JRC за смекчаване на рисковете на JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu 

 

  

mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
mailto:JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu
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Напредъкът се следи чрез подаване на  
мониторингов доклад на всеки две години след 
датата на представяне на плана за действие. Целта 
на мониторинга е да се оцени напредъкът, постигнат 
по отношение на целите, заложени в стратегията на 
плана за действие.  

Мониторингът е неразделна част от всеки цикъл на 
планиране, който позволява да бъдат планирани коригиращи мерки. Като такъв, докладът за 
мониторинг в  MyCovenant не е отделен раздел; вместо това докладът за мониторинг представлява 
набор от допълнителни полета в различните раздели с шаблони в Стъпка 2. Тези полета са 
специално посветени на мониторинга и се генерират автоматично от MyCovenant. Те стават 
достъпни само след представяне на плана за действие, на етапа мониторинг. 

Таблицата по-долу показва допълнителната информация/актуализации за мониторинга за всеки 
раздел в MyCovenant. 

 

Ъгъл за отчитане Раздели за отчитане и наблюдение 

 

 МОЯТА СТРАТЕГИЯ: Посочете напредъка към постигане на целта, 
капацитета на персонала, разпределен за изпълнение на плана, 
изразходвания досега бюджет, опишете процеса на мониторинг 

 

 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ЕМИСИИТЕ: Актуализиране на факторите на 
потребление, производство и емисии на енергия чрез подаване на 
Мониторинг на инвентаризацията на емисиите (MEI) 

 РИСКОВЕ И УЯЗВИМОСТИ: Актуализирайте, ако необходимо, всички 
отчетени по-рано данни; имайте предвид, че няма допълнителни 
полета за мониторинг 

 

 

 ПРЕГЛЕД НА МОИТЕ ДЕЙСТВИЯ: Актуализиране на напредъка на 
въвеждането  

 ДЕТАЙЛИ ЗА МОИТЕ ДЕЙСТВИЯ: Актуализиране на напредъка на 
въвеждането 
 

 

Таблица 1 Честота на отчитане  включва посочване на минималното изискване за докладване на 
различните етапи от процеса на Споразумението. 

 

 

 

Чрез използване на Моят преглед, винаги 
можете да се върнете към предишните версии 
на шаблона и да видите какви данни са били 
докладвани в миналото.  
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III. ЧЕСТОТА НА ОТЧИТАНЕ 
Таблица 1 по-долу включва свързаната честота на отчитане  за различните раздели на MyCovenant. 

 Регистрация План за действие Мониторинг 

 Година 0 
В рамките на 2 

години 
В рамките на 4 

години 
В рамките на 6 

години 

Моята стратегия o    

Качване на документи 
за план за действие 

o  o o 

Инвентаризация на 
емисиите 

o 
 

(BEI*) 
o 

 
(MEI*) 

Оценка на риска и 
уязвимостите  

o    

Действия за 
смекчаване на 
рисковете 

o 
 

(мин. 3 ключови 
действия) 

  

Действия за 
адаптация 

o o 
 

(мин. 3 ключови 
действия) 

 

Действия за 
енергийна бедност 

o o 
 

(мин. 1 ключово 
действие) 

 

Таблица 1 Честота на отчитане 

Легенда:   Задължително | o  Незадължително   
BEI = Базова инвентаризация на емисиите; MEI = Мониторинг на инвентаризацията на емисиите 
 
Планът за действие трябва да бъде подаден в рамките на две години след датата на 
присъединяване,  т.е. датата, когато Общинският съвет (или еквивалентен орган за вземане на 
решения) официално реши да се присъедини към Споразумението на кметовете. На практика това 
означава, че трябва да попълните следните раздели на MyCovenant: (i) Моята стратегия, (ii) 
Инвентаризация на емисиите, (iii) Рискове и уязвимости, (iv) Моите действия  и да качите официално 
приетия план за действие, като следвате честотата на отчитане, посочена в Таблица 1.  

 

 
 

Подписалите Споразумението (или 
координаторите от името на техните 
асоциирани подписали страни) могат да поискат 
удължаване, когато обстоятелства извън 
контрола на местната власт забавят подаването 
на плана за действие или резултатите от 
мониторинга до официалния краен срок. За 
целта те са поканени да поискат удължение на 
срока (отсрочка) чрез MyCovenant (вижте 
изображението) или да се свържат с Помощния 
център на info@eumayors.eu.  

 

mailto:info@eumayors.eu
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IV. МАТЕРИАЛИ С НАСОКИ 
По-долу е даден списък на материалите с насоки, разработени от офиса на Споразумението на 
кметовете и JRC за подпомагане на подписалите страни при разработването и прилагането на 
техните стратегии и планове за действие. 

 

Заглавие Описание 

Ръководство „Как да разработим план за действие 
за устойчива енергия и климат (SECAP)“: 

Ръководството, разработено от JRC, предлага на 
подписалите страни набор от методологически 
принципи, процедури и най-добри практики за 
разработване на техните планове за действие. 
Част 1 се отнася до цялостния процес и 
стратегия; Част 2 дава представа за 
изработването на общински оценки (BEI и RVA), 
а Част 3 описва технически въпроси, мерки и 
политики, които могат да бъдат приложени на 
местно ниво. 

Част 1: Процесът SECAP, стъпка по стъпка към 
градове с ниски емисии на въглерод и 
устойчиви към климата до 2030 г. 
Част 2: Инвентаризация на базовите емисии 
(BEI) и  Оценка на риска и уязвимостта (RVA) 
Част 3: Политики, ключови действия, добри 
практики за смекчаване и адаптиране към 
изменението на климата и финансиране на 
SECAP 

Ръководства за бърза справка: Тези документи предлагат практически насоки 
и примери по теми като мониторинг на плана 
за действие, съвместния подход за 
разработване на план за действие и 
възможностите за финансиране, налични за 
изпълнението на плановете за действие. 

Съвместен план за действие за устойчива 
енергия и климат 

Мониторинг на изпълнението на SECAP 

Групиран анализ на SECAP 

Платформа за електронно обучение  
(Налична на MyCovenant) 

Модулите предоставят практически насоки, 
препоръки и примери, свързани с 
подготовката, прилагането, мониторинга и 
финансирането на планове за действие, 
включващи както смекчаване, така и 
адаптиране. 

Инструмент за поддръжка на градска адаптация 
(Urban-AST)  

 

Този инструмент предлага насоки на местните 
власти за целия цикъл на адаптация, 
включително оценка на рисковете и 
уязвимостите. Той включва препратки към 
полезни ресурси, като доклади, инструменти, 
проучвания на случаи. Разработен от Офиса на 
Споразумението на кметовете и Европейската 
агенция по околна среда  

Уебинари  
(налично в Библиотека на уебсайта на 
Споразумението) 
 

Уебинарите, разработени от Офиса на 
Споразумението на кметовете, разглеждат 
различни климатични и енергийни теми. 
Уебинарите съдържат практическия опит на 
подписалите и представят поуки. Компилация 
от уебинари, насочени към адаптирането, е на 
разположение тук.  

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=210
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=210
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=209
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=206
http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://www.eumayors.eu/support/library.html
https://www.eumayors.eu/support/library.html
https://drive.google.com/file/d/1PhYWKo1HG1zpf2YnPmkdLOcLUQgioI5X/view
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
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V. МОЯТА СТРАТЕГИЯ  
Този раздел предоставя преглед на стратегията за 
смекчаване и адаптиране.  

За достъп до раздела Моята стратегия в  
MyCovenant, кликнете върху Моята стратегия  в 
Ъгъла за отчитане и изберете раздела за 
навигация Моята стратегия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дългосрочна визия (например 2050 г. и след това) 

Посочете дългосрочната визия (максимум 700 знака, включително интервалите), която ще оформи 
климата и устойчивото енергийно бъдеще на вашата община. Визията включва информация за 
основните етапи, приоритетните сектори, желаните социални / екологични / икономически 
резултати и потенциалните ползи или възможности, наред с други. Дългосрочната визия трябва да 
обхваща смекчаването, адаптацията и енергийната бедност и да бъде разработвана съвместно с 
активното ангажиране на по-широка група заинтересовани страни от цялата община.  
 
Цел(и) и ангажимент(и) 

Цел(и) за смекчаване  

Първите полета се отнасят до общата(ите) ви цел(и) за смекчаване, която/които се изразява(т) като 
процент от намаляване на емисиите на GHG/CO2 . Целта ви трябва да бъде минимум 40% намаление 
до 2030 г.. Трябва да посочите базовата година, спрямо която е/са определена(и) целта/целите. Ако 
вашият план за действие включва повече от една цел,  силно се препоръчва да спазвате една и 
съща базова година за всички цели.  
 

 

Целта може да бъде определена като абсолютно намаление  (процент от количеството на емисиите 
на CO2 през базовата година) или като намаление на глава от населението. В последния случай, 
емисиите за базовата година се разделят на броя жители през същата година и на тази основа се 
изчислява процентът на намаляване на емисиите. Подходът на глава от населението обикновено е 
избран за улесняване на проследяването на напредъка, когато се очаква населението да се промени 
значително. Изберете опцията, която най-добре отговаря на вашия контекст. Ако изберете целта за 
намаляване на глава от населението, посочете  прогнозите за населението за съответния(те) 
времеви период(и).  

Ангажиментът, поет в рамките на 
Споразумението, е свързан с целите на ЕС: 
Намаляване на емисиите на CO2 с най-
малко 40% до 2030 г. Вашата цел за 
намаляване на CO2 не може да бъде по-
ниска. 
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В случай, че имате по-дългосрочна цел, т.е. след 2030 г., можете да посочите и тази цел за 
намаляване, включително базовата година и времевия хоризонт, за който се отнася целта. Ако в 
плана си за действие сте дефинирали само дългосрочна цел, от вас се изисква да екстраполирате 
целта си за 2030 г. и да я включите като част от плана си за действие. 

Изображението по-долу показва пример за попълнената таблица с цели за смекчаване. 

 
 

Цели(и) за адаптиране  

Второто поле се отнася до вашата(ите) цели(и) за адаптиране. Опишете целта/целите за адаптиране 
в качествено/описателно изражение и/или в количествено изражение. Една цел е задължителна, а 
допълнителните цели за адаптиране не са задължителни. За всяка/всички цел(и) посочете 
единицата (както е приложимо), целевите и базовите години и постигнатия към момента напредък 
(напр. според плана, изпълнява се, постигната, коригирана и т.н. и обяснете както е необходимо).  

Изображението по-долу показва пример за попълнената таблица с цели за адаптиране. 

 
 

След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 

Административна структура 

Изберете съответния тип административна структура от следните:  

 Моно-секторна:: (длъжностно(и) лице/лица от) един отраслов отдел, назначени* в 
общинската администрация 

 Мулти-секторна: няколко различни отдела, възложени*  в рамките на общинската 
администрация 

 На няколко нива: няколко отдела, назначени* на различно(ни) ниво/нива на управление 
(например провинциални/регионални) 

*Възложени: официално назначен за разработване на плана и проследяване на изпълнението му  

Включете всички подробности в полето „Коментари“.  
 

Изображението по-долу показва пример за попълнената таблица „Административна структура“. 

 
След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“.  
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Разпределен капацитет на персонала 

Посочете типа персонал, който е разпределен за подготовката  на вашия план за действие, както за 
смекчаване, така и за адаптиране. Незадължителните полета се отнасят до броя работни места, 
еквивалентни на пълно работно време (FTE),  които се дефинират като общо отработените часове, 
разделени на средните годишни часове, отработени на работа на пълен работен ден. FTE от 1,0 
означава, че един човек е еквивалентен на служител на пълен работен ден, докато FTE от 0,5 
означава, че членът на персонала работи на непълно работно време. 

Включете всички подробности в полето „Коментари“.  

Изображението по-долу показва пример за попълнена таблица „Разпределен капацитет на 
персонала“. 

 
 
Частта „Изпълнение на плана“ на таблицата ще стане видима само през  етапа на мониторинг. 
Можете да посочите персонала, предвиден по време на изпълнението на вашия план за действие.  

След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 

Ангажиране на заинтересованите страни 

Посочете типа заинтересовани страни, участващи в разработването на плана. По желание, 
допълнително дефинирайте типа заинтересовани страни (за служителите на местните власти 
използвайте полето за свободен текст), нивото на ангажираност, метода(ите) на ангажиране и целта 
на ангажимента.  

Включете всички подробности в полето „Коментари“.  

По отношение на метода на ангажиране са възможни следните опции:  
 Анкета: Метод, използван за събиране на данни от предварително определена група 

респонденти за получаване на информация и знания за различни теми. Анкетата включва 
искане на информация от хора чрез въпросник. 

 Уъркшоп: Период на дискусия или практическа работа по конкретна тема, в която група 
хора споделят своите знания или опит. 

 Фокусна  група: Метод, състоящ се от интервюта, в които на малка, но демографски 
разнообразна група от хора, се задават въпроси за техните възприятия, мнения, убеждения 
и отношение към дадена идея или решение. Въпросите се задават в интерактивна среда, в 
която участниците са свободни да разговарят с други членове на групата. 

 Гражданско  жури: Форма на съвещателна мини-публика, при която малка група граждани 
са избрани на случаен принцип, за да обсъдят даден политически въпрос и да предоставят 
препоръки на организиращото лице.  

Изображението по-долу показва пример за попълнената таблица „Ангажиране на заинтересовани 
страни“. 
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След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 
 

Бюджет  

Този раздел е посветен на общия преглед на бюджета за изпълнение на действията, очертани във 
вашия план за действие. Той е разделен на бюджета, предвиден за извършване на действия за 
смекчаване и адаптиране. Посочете общия бюджет, предвиден  за изпълнение на плана 
(задължителен), в евро, и процентът от този бюджет, разпределен за действия за смекчаване и 
адаптиране. Частта „Похарчен бюджет до момента“ от таблицата ще стане видима само на етапа на 
мониторинг. След това посочете  времевия период , за който се отнася посоченият бюджет. Освен 
това изберете вида на приложимите източници на финансиране  и техния процентен дял от общия 
бюджет.  

Включете всички подробности в полето „Коментари“.  

Изображението по-долу показва пример за попълнената таблица „Бюджет“. 

 
 

След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 

Процес на мониторинг 

Опишете в полето със свободен текст как планирате да следите изпълнението на плана си за 
действие, напр. брой предвидени преработки, съответстващ времеви период и т.н. След като 
приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 
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VI. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ЕМИСИИТЕ 
Разработването на Инвентаризация на базовите емисии (BEI) е отправната точка за разработването 
на частта за смекчаване от вашия план за действие. В този раздел ще можете да попълните BEI и 
Мониторинга на инвентаризацията на емисиите (MEI), за да проследите напредъка.  

В MyCovenant изберете Моите инвентаризации в Ъгъла за отчитане, след което изберете раздела за 
навигация Инвентаризация на емисиите .  

 

 
 
Този раздел е разделен на три основни части: 
 

 Крайно потребление на енергия – в който трябва да отчитате данните за крайното 
потребление на енергия по сектор и енергиен носител; 

 Енергийно снабдяване –  в който трябва да отчитате данни, свързани със закупуването на 
общинска зелена електроенергия и местното производство на енергия; 

 Емисии на CO2  – в който трябва да отчитате прилаганите емисионни фактори. Емисиите на 
CO2 за отделен сектор и енергиен носител се изчисляват автоматично.  

 

 
 
 
 
 
 

Този раздел от шаблона за докладване 
трябва да бъде завършен в рамките на две 
години след присъединяването към 
Споразумението на кметовете.  
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Преглед 

 

Ще трябва да попълните следните полета:  
 

 Година на инвентаризацията: Първата година за инвентаризация се отнася до базовата 
година, т.е. годината, спрямо която се измерват постиженията при намаляването на 
емисиите през вашата целева година. В онлайн шаблона, основната година е 
предварително попълнена, тъй като е посочена под общата ви цел за намаляване на 
емисиите на CO2 в раздела Моята стратегия. Всеки път, когато добавите MEI, трябва да 
посочите годината, за която се отнася. 

 Население през годината на инвентаризация: Посочете броя жители през годината на 
инвентаризация. 

 Вид на коефициента на емисии: Изберете типа на използвания коефициент на емисии от 
следните опции: 
 IPCC (Междуправителствения комитет по изменението на климата) – коефициенти на 

емисиите за изгаряне на гориво въз основа на съдържанието на въглерод във всяко 
гориво. 

 LCA (оценка на жизнения цикъл) – коефициенти на емисиите за общия жизнен цикъл на 
всеки енергиен носител, т.е. включва не само емисиите на парникови газове поради 
изгарянето на гориво, но и емисиите от цялата верига за доставка на енергия 
(експлоатация, транспорт и преработка). 

 Национални/поднационални коефициенти на емисиите – коефициенти, които са били 
валидирани от публичен орган. Когато изберете тази опция, ще трябва да посочите 
използваните коефициенти на емисиите и да предоставите източника/валидиращия 
орган.  

 Отчетна единица за емисиите:: Изберете приетата единицата за отчитане на емисиите от 
следните опции: (i) тонове CO2 – ако решите да докладвате само емисиите на CO2; (ii) тона 
CO2 еквивалент – ако решите да включите и други ПГ като CH4 и N2O, напр. от неенергийни 
сектори като управление на отпадъците и отпадните води.  

 

След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 
 

Коефициенти на емисиите на CO2 

Посочете  коефициентите на емисии , които сте използвали за изчислението на Вашите емисии на 
CO2. Можете да визуализирате коефициентите на емисиите на гориво по подразбиране в тази 
таблица. Коефициентите на емисиите се показват въз основа на подхода за коефициент на 
емисиите и избраната преди това единица за отчитане. Ако сте използвали тези стойности по 
подразбиране, можете просто да ги изберете. Коефициентите на емисиите по подразбиране за 
местните инвентаризации на емисиите редовно се публикуват от JRC.  
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Изображението по-долу показва пример на попълнената таблица „Коефициенти на емисиите на 
CO2“. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

По отношение на коефициента на емисии от електроенергия, трябва да докладвате своя 
национален коефициент на емисии от електроенергия  (NEEFE), и  ако е приложимо, вашия местен 
коефициент на емисии от електроенергия (EFE). Последното се прилага само ако на територията на 
Вашия местен орган има местни централи за производство на енергия. Таблицата по-долу 
предоставя преглед както на националните, така и на местните коефициенти на емисии от 
електроенергия. 
 

Приложение VII включва националните и европейските коефициенти на емисии за потребление на 
електроенергия (NEEFE). 
 

Локалният коефициент на емисии на електроенергия  може да бъде изчислен чрез прилагане на 
формулата, описана в глава 5 от Ръководството на JRC „Как да разработим план за действие за 
устойчива енергия и климат“ - Част 2.3 По същия начин, коефициентът на емисии за 
отопление/охлаждане (EFH) трябва да отразява енергийния микс, използван за производството на 
отопление/охлаждане. Изчислява се чрез прилагане на формулата, описана в глава 5 от 
Ръководството „Как да разработим план за действие за устойчива енергия и климат“ – Част 2.3 
След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 

                                                      
3 Bertoldi P. (editor), Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) – Part 2 - Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and 
Vulnerability Assessment (RVA), EUR 29412 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-96929-4, doi:10.2760/118857, 
JRC112986 

Коефициент 
на емисии 

Дефиниция Кога да кандидатствате 

Национален 
(NEEFE) 

Коефициент на емисии за нелокално 
произведена електроенергия. Отнася се до 
енергийния микс, използван за производство 
на електроенергия в националната или 
регионалната мрежа. 

Ако няма местно производство на 
електроенергия и няма общински 
закупуване на зелена електроенергия. 

Местен (EFE) 
Коефициент на емисии, коригиран за местно 
произведена електроенергия и/или покупки 
на зелена електроенергия. 

Ако имате местни инсталации за 
производство на електроенергия на 
територията на вашия местен орган 
и/или общински покупки на 
сертифицирана зелена електроенергия. 

Силно препоръчваме да замените коефициентите на 
емисии по подразбиране с конкретни за държавата 
коефициенти на емисии или собствени  коефициенти на 
емисии въз основа на подробните свойства на 
използваните горива на вашата територия. 
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Използване на обозначителни кодове 
 
За да се вземат предвид ограниченията в наличността на данни (напр. липса на 
данни за емисиите, липса на категория на източниците на емисии), в раздела 
„Инвентаризация на емисиите“ могат да се използват следните обозначителни  
кодове:  
 
 „NO“  (липсва): Дейност или процес не възниква или не съществува в 

рамките на града. Този обозначителен  код може да се използва и за 
незначителни източници (ако размерът на емисиите е по-малък, отколкото 
всеки докладван подсектор). 

 „IE“  (включено другаде): Емисиите на ПГ за тази дейност се оценяват и се 
представят в друга категория в същата инвентаризация или са обхванати от 
специална система за отчитане (например ETS). Този обозначителен код 
може да се използва, когато е трудно данните да бъдат разделени на 
множество подсектори. Този обозначителен код може да се използва и 
когато за генериране на енергия се използват отпадъци. При тези 
обстоятелства IE може да се използва в съответния подсектор за отпадъци. 

 „C“ (поверително): Емисиите на ПГ, които биха могли да доведат до 
разкриване на поверителна информация, и като такива не се съобщават 
публично. Например, някои военни операции или промишлени 
съоръжения може да не позволяват разкриване на публични данни, когато 
това засяга сигурността. 

 “NE” (не е изчислено): Има емисии на ПГ, но не са оценени или докладвани. 
„NE“ не може да се използва за източници на емисии, които са 
задължителни изисквания (например ключови сектори).  

 
Забележка:: По подразбиране обозначителният код „NE“ се прилага към целия 
раздел за инвентаризация на емисиите. Ще можете да изберете други 
обозначителни кодове от падащото меню във всяка клетка. Когато има налични 
данни, се препоръчва да въведете числова стойност  – просто кликнете върху 
съответната клетка и изберете „Тип стойност“. 
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Крайно потребление на енергия 

 
 

Редовете на таблицата се отнасят за няколко сектора (и подсекторa), а колоните се отнасят до  
енергийните носители  (напр. електричество, отопление/охлаждане, природен газ и др.), 
използвани в съответните сектори на територията на вашия местен орган. Крайното потребление 
на енергия се отчита в MWh за всеки енергиен носител и всеки сектор за дадената година.  
 

Секторите са групирани в три макросектора: (i) Сгради, оборудване/съоръжения и индустрии, (ii) 
Транспорт, (iii) Други. Във всеки макросектор, подсекторите са подробно описани. Платформата 
позволява на подписалите страни да се отчитат на различни секторни нива, за да се постигне 
определена степен на гъвкавост.  
 

 
 

Приложение I предоставя преглед на секторите, които могат да бъдат включени в списъка с емисии 
в макросектора „Сгради, оборудване/съоръжения и индустрии“, както и данните, които трябва да 
бъдат докладвани във всеки сектор.  
 

 
 
Изображението по-долу показва пример за попълнен раздел за „Сгради, оборудване/съоръжения и 
индустрии“ в таблицата „Крайно потребление на енергия“. 

Основни сектори в Споразумението 
 

Дефинирани са четири ключови сектора. Те се считат за основните сектори, в 
които местните власти могат да повлияят на потреблението на енергия и 
съответно да намалят свързаните емисии на CO2.  

Ключовите сектори на Споразумението са обозначени с икона „ключ“: в 
MyCovenant и са следните: 

 Общински сгради, оборудване/съоръжения 
 Третични (необщински) сгради, оборудване/съоръжения 
 Жилищни сгради 
 Tранспорт 

Като минимум, данните за три от четирите ключови сектора на Споразумението 
трябва да се отчитат в Инвентаризацията на емисиите. По желание могат да се 
отчитат данни за допълнителни сектори. 
 

Действията за смекчаване на рисковете, отчетени в раздела „Действия“, трябва 
да адресират поне два от избраните ключови сектори.  

Възможно е да се отчитат обобщени данни 
на секторно ниво в „Други “. Възможно е да 
се отчитат данни, агрегирани на ниво 
макросектор в „Сгради, 
оборудване/съоръжения и индустрии, които 
не са разпределени“.  
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Макросекторът „Транспорт“  е разделен на три подсектора. Всеки подсектор е разделен в 
зависимост от начина на транспорт. Ако нямате транспортни данни, разделени по начин на 
транспорт, можете да докладвате обобщени данни в „Други“’.  
 

 
 
Изображението по-долу показва пример за завършен раздел за „Транспорт“ в таблицата „Крайна 
консумация на енергия“. 

 

 

Подписалите страни трябва само да отчитат емисии от пътувания, възникващи в 
границите на общината. За „Местни и вътрешни водни пътища“ имайте предвид 
само емисиите от пътувания, които са напълно затворени в границите на общината 
(т.е. както започват, така и завършват в рамките на общината, като обиколки за 
разглеждане на забележителности). За „Локална авиация“ вземете предвид само 
емисиите от пътувания, които са напълно ограничени в границите на общината 
(т.е. както стартират, така и завършват в града, като вертолети за разглеждане на 
забележителности или аварийни вертолети и друга местна авиация.  

Когато „Транспорт“ е избран като „ключов 
сектор“, трябва да се отчитат данни за 
поне един от подсекторите. 

Възможно е да се отчитат обобщени 
данни  на ниво сектор в „Други“. 
Възможно е да се отчитат  данни, 
агрегирани на ниво макросектор в 
‘„Транспортът не е разпределен“.. 
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Изображението по-долу показва пример за попълнен раздел „Други“ в таблицата „Крайно 
потребление на енергия“. 

 
 
В макросектора „Други“  можете да отчитате данни, свързани със „Земеделие, горско стопанство и 
рибарство“. Докладвайте всеки/всички друг(и) сектор(и), различен(ни) от секторите, налични в 
инвентаризацията на емисиите, в „Други неразпределени“..  
 
След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 

Сертифицирана зелена електроенергия  

Сертифицирана зелена електроенергия означава електроенергия, произведена от възобновяеми 
енергийни източници, обезпечени с гаранции за произход (съгласно член 15 от Директива 
2009/28/ЕО (RED I) и Директива (ЕС) 2018/2001 относно насърчаване на използването на енергия от 
възобновяеми източници (RED II)). Трябва да бъде включено цялото зелено електричество, закупено 
от местната власт, както и от други участници в границите на общината.  

Изображението по-долу показва пример за попълнена таблица „Сертифицирано зелено 
електричество“. 
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Ако използвате коефициенти на емисии според Междуправителствения комитет по изменението на 
климата (IPCC), тогава по подразбиране коефициентът на емисии за сертифицирана зелена 
електроенергия е нула. Ако използвате LCA коефициенти на емисии, трябва да посочите 
коефициента на емисии на CO2 за закупената електроенергия.  
 
След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 

Местно/разпределено производство на електроенергия (само за възобновяема 
енергия) 

В случай на електроенергия, генерирана изключително от възобновяеми енергийни източници, 
трябва да посочите съответното количество местно произведена електроенергия  (в MWh). Можете 
да изберете да отчетете количеството по всеки тип инсталация или да отчетете само общото 
количество, в случай че няма налична подробна информация. 
 
Изображението по-долу показва пример за попълнена таблица „Локално/разпределено 
производство на електроенергия (само за възобновяема енергия)“. 

 
 
Ако използвате коефициенти на емисии според Междуправителствения комитет по изменението на 
климата (IPCC), тогава по подразбиране коефициентът на емисии за възобновяема електроенергия 
е нула. Ако използвате коефициенти на емисии според LCA, трябва да посочите коефициента на 
емисии на CO2 за произведената възобновяема електроенергия. 
 
След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 

Местно/разпределено производство на електроенергия 

В случай на когенерационни централи за производство на топлина и енергия (CHP), генериращи 
едновременно топлина и електроенергия, или други централи, които не са включени в списъка, 
докладвайте количеството произведена електроенергия (в MWh), както от възобновяеми, така и от 
невъзобновяеми енергийни източници. Тъй като някои когенерационни централи са с двойно 
гориво (или използват резервно гориво), става релевантно да се разграничи производството на 
електроенергия, което идва от възобновяеми от невъзобновяеми енергийни източници. Също така 
трябва да отчитате количествата енергийни източници, използвани за производство на 
електроенергия (в MWh), както и количеството емисии на CO2 (в тонове), свързани с производството 
на електроенергия (както от възобновяеми, така и от невъзобновяеми енергийни източници). 
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Изображението по-долу показва пример за попълнена таблица „Локално/разпределено 
производство на електроенергия“. 

 
 

 
 
След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 
Местно производство на отопление/охлаждане 

Ако отопление/охлаждане се доставя като стока на крайните потребители на територията на 
местната власт, докладвайте количеството произведено отопление/охлаждане  (в MWh), както от 
възобновяеми, така и от невъзобновяеми енергийни източници. Трябва също да отчетете 
количеството енергийни източници, използвани за генериране на отопление/охлаждане, както и 
количеството емисии на CO2 (в тонове), свързани с производството на отопление/охлаждане (както 
от възобновяеми, така и от невъзобновяеми енергийни източници). Изображението по-долу 
показва пример за попълнена таблица „Локално производство на отопление/охлаждане“. 
 

 
 
След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 

Сектори, които не са свързани с електроенергия 

В инвентаризацията на емисиите можете да включите емисии от неенергийни сектори. При 
отчитането на данни от такива сектори, трябва да се отчитат данни за дейността (например 
количество отпадъци на мястото на обезвреждане или третиране) и еквивалент на емисиите на CO2 
в тонове). Други директни емисии, които не са свързани с изгарянето на гориво, включват 
изпуснати емисии от изхвърлянето и третирането на отпадъци (включително отпадъчни води), 
генерирани в границите на общината, и изпуснати емисии от системи за разпределение на 
природен газ (като течове от оборудване или тръбопроводи).  

Изображението по-долу показва пример за попълнена таблица „Неенергийни сектори“. 

В случай на когенерационни инсталации,, вие отчитате само 
произведената електроенергия, ,докато произведеното 
отопление/охлаждане се отчита в следващата таблица.  
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След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 

Инвентаризация на емисиите (изчислена) 

След като попълните всички посочени по-горе данни, кликнете върху бутона „Генериране на 
таблица с емисии“. Таблицата за инвентаризация на емисиите автоматично се изчислява като 
произведение на крайното потребление на енергия и съответните  коефициенти на емисиите.  

Емисиите от отпадъци към енергия, при които отпадъците/отпадъчните 
води се използват директно като гориво или се превръщат в гориво, не 
трябва да бъдат включени в тази таблица. 
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 VII. ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ И УЯЗВИМОСТИТЕ  

Разработването на Оценка на рисковете и уязвимостите (RVA) е отправна точка за разработването 
на частта за адаптиране към изменението на климата във вашия план за действие. В този раздел ще 
можете да попълните RVA и впоследствие да я актуализирате, за да следите постигнатия напредък.  

За достъп до тази част в MyCovenant, изберете Моите инвентаризации  в Ъгъла за отчитане и 
изберете раздела за навигация Рискове и уязвимости .  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RVA в MyCovenant се състои от четири стъпки:  
 

 
 
За завършването на тези четири стъпки, MyCovenant прилага  двустепенен подход. Първо, правите 
избор от обикновен списък (с опасности, сектори и т.н.) и в резултат на това се показва автоматично 
генерирана таблица,  която позволява по-нататъшно дефиниране. Този подход е обяснен по-
подробно в изображението по-долу: 

 
 
Двустепенният подход улеснява отчитането на информация, тъй като изходните таблици се 
генерират автоматично въз основа на избора на подписалия и не съдържат излишна информация.  

Този раздел от шаблона за 
докладване трябва да бъде 
завършен в рамките на две 
години от присъединяването към 
Споразумението на кметовете.  
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Определенията за климатични опасности и секторите са достъпни в онлайн шаблона, като 
задържите курсора на мишката върху съответните термини и в приложения IV и V. 
 
Климатични опасности4 
 

Първо, в Стъпка 1: Изберете 
съответните климатични опасности, 
изберете от списъка климатичната 
опасност, съответстваща на вашия 
местен орган. Възможно е да се изберат 
основните опасности и съответните под-
опасности (маркирани с тире). 
Например „Бури“ е основна опасност, 

докато „Силен вятър“, „Буря“ и др. са нейните под-опасности.  
 

 
 
След като изберете климатичните опасности, кликнете върху бутона „Запазване“. Това действие ще 
свие списъка с климатични опасности и ще покаже автоматично генерираната таблица 
„Климатични опасности“.. Тази таблица е автоматично предварително попълнена, за да съдържа 
всички избрани по-горе климатични опасности. В случай, че искате да промените избора си, просто 
се върнете в списъка в „Стъпка 1: Изберете съответните климатични опасности. 
 
 

                                                      
4Опасността обикновено се отнася до свързани с климата физически събития или тенденции или тяхното физическо въздействие 
(IPCC). 

Препоръчва се да изберете най-подходящите 
климатични опасности за вашия местен орган. 
Изборът на под-опасности е незадължителен и е 
възможен само ако е избрана съответната 
основна опасност. 
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В таблицата „Климатични опасности“ ще трябва да посочите следното, като използвате падащите 
менюта:  
 

 Вероятност за опасност, в настоящето, при избора на една от следните стойности  
 Висока = изключително е вероятно опасността да възникне (напр. по-голяма от 1 на 20 

вероятност от възникване) 
 Умерена = вероятно е опасността да възникне (например между 1 на 20 и 1 на 200 

вероятност за възникване) 
 Ниска = малко вероятно е опасността да възникне (например между 1 на 200 и 1 на 2000 

вероятност за възникване) 
 Неизвестна = градът не е преживявал или не е наблюдавал климатични опасности в 

миналото или няма начин за точно отчитане на тази информация въз основа на 
доказателства или данни 
 

 Влияние на опасността,  понастоящем, като изберете една от следните стойности: 
 Голямо = опасността представлява високо (или най-високото) ниво на потенциална 

загриженост за вашата юрисдикция; когато се случи, опасността води до (изключително) 
сериозни въздействия върху юрисдикцията и (катастрофални) прекъсвания на ежедневния 
живот 

 Умерено = опасността представлява умерено ниво на потенциална загриженост за вашата 
юрисдикция; когато възникне, опасността води до въздействие върху вашата юрисдикция, 
но те са само умерено значими за ежедневния живот 

 Ниско = опасността представлява ниско (най-ниското) ниво на потенциална загриженост за 
вашата юрисдикция; когато възникне, опасността води до въздействие върху вашата 
юрисдикция, но тези опасности се считат за по-малко значими (или незначителни) за 
ежедневния живот 

 Неизвестно = градът не е преживявал или не е наблюдавал климатични опасности в 
миналото или няма начин за точно отчитане на тази информация въз основа на 
доказателства или данни 
 

 Очаквана промяна в интензитета на опасност и Очаквана промяна в честотата на опасност, 
изберете една от следните стойности за всяка: Увеличение, Намаление, Без промяна, 
Неизвестно 
 

 Времева(и) рамка(и), които се отнасят към очакваните промени, избиране на една или 
повече от следните стойности: 

 Краткосрочна = 20-30 години от сега 
 Средносрочна = след 2050 г. 
 Дългосрочна = близо до 2100 г. 
 Неизвестна = не е възможно да се дефинира 

 
След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 

Изображението по-долу показва пример за попълнена таблица с „климатични опасности“. 
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Уязвими сектори5  

 
Първо, в Стъпка 2: Изберете съответните 
уязвими сектори, изберете от списъка онези 
уязвими сектори, които са най-подходящи за 
всяка климатична опасност. Обърнете 
внимание, че избраните в стъпка 1 
климатични опасности се попълват 
автоматично.  

 

 
 
След като сте избрали уязвимите сектори, кликнете върху бутона „Запазване“. Това действие ще 
свие списъка и ще покаже автоматично генерираната таблица „Уязвими сектори“. Тази таблица е 
предварително попълнена, за да съдържа всички уязвими сектори и съответните климатични 
опасности, избрани по-горе. Ако искате да промените избора си, просто се върнете в списъка в 
„Стъпка 2: Изберете съответните уязвими сектори.” 
 
В таблицата „Уязвими сектори“ ще се изисква да посочите текущото ниво на уязвимост за всеки 
уязвим сектор, като изберете една от следните стойности: 

 Високо = много е вероятно секторът да бъде засегнат от климатичната опасност 
 Умерено = очаква се секторът да бъде повлиян от време на време от климатичната опасност    
 Ниско = малко вероятно е секторът да бъде засегнат от климатична опасност  
 Неизвестно = не е възможно да се дефинира 

 

                                                      
5Уязвимостта (склонността или предразположението нещо да бъде засегнато неблагоприятно) обхваща различни понятия и 
елементи, включително чувствителност или податливост към вреди и липса на капацитет за справяне и адаптиране (IPCC). 
Следователно местните власти могат да оценяват различен(и) компонент(и) на уязвимост в различна степен (например 
чувствителност, експозиция, способност за адаптиране). 

Трябва да бъде избран поне един сектор за всяка климатична опасност. Ако не, в 
долната част на таблицата ще се покаже съобщение за грешка. Въпреки че могат 
да бъдат избрани множество сектори, е препоръчително да изберете само най-
подходящия(ите) уязвим(и) сектор(и). 
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 По желание можете да посочите индикатор за уязвимост, заедно с неговата единична и числова 

стойност, за всеки сектор. Шаблонът включва списък с примерни индикатори, също наличен в 
приложение VI, който може да служи като примери и източници на вдъхновение. Освен това можете 
сами да въведете индикатор.   

След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 

 
 
Изображението по-долу показва пример за попълнена таблица „Уязвими сектори“. 
 

 
 

Адаптивен капацитет 6 (незадължителен) 
 

Първо, в ‘Стъпка 3: Изберете коефициенти на 
адаптивен капацитет, изберете от списъка най-
подходящия(ите) коефициент(и) на адаптивен 
капацитет за всеки уязвим сектор. Обърнете 
внимание, че уязвимите сектори и климатичните 
опасности, избрани преди това в стъпки 1 и 2, 

автоматично се попълват предварително. 
 
Ако този раздел не е задължителен, можете да решите кой/кои фактор(и) за адаптивен капацитет да 
изберете, ако има такъв/такива.  

За всеки сектор е възможно да изберете от следните  фактори за адаптивен капацитет:  
 Достъп до услуги: Наличие и достъп до основни услуги (например здравеопазване, 

образование и т.н.) 
 Социално-икономически: Взаимодействие между икономиката и обществото, повлияно от 

наличието на активи (например икономическо здраве, заетост, бедност, имиграция); ниво 
на социална информираност и сближаване 

 Правителствени и институционални: Наличие на институционална среда, регулация и 
политики (например закони за ограничаване, превантивни мерки, политики за градско 
развитие); ръководство и компетенции на местната власт; капацитет на персонала и 
съществуващите организационни структури (например знания и умения на персонала, ниво 

                                                      
6 Адаптивният капацитет е способността на системите, институциите, хората и други организми да се адаптират към потенциални 
щети, да се възползват от възможности или да отговорят на последствията (IPCC). 

Подписалите страни, които са докладвали свързани със сектора данни 
преди януари 2020 г.,, ще трябва да докладват тези данни отново, като 
използват преработената структура. За справка можете да видите 
свързаните с вашия сектор данни преди януари 2020 г. в раздела 
„Допълнителна информация, отчетена до януари 2020 г.“> „Очаквани 
въздействия върху вашия местен орган или регион“ в края на RVA   
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 на взаимодействие между общинските служби/органи); наличност на бюджет за действия в 

областта на климата   
 Физически и екологични: Наличие на ресурси (например вода, земя, екологични услуги) и 

практиките за тяхното управление; наличие на физическа инфраструктура и условия за 
нейното използване и поддръжка (например зелено-синя инфраструктура, здравни и 
образователни съоръжения, съоръжения за реагиране при извънредни ситуации) 

 Знание и иновации: Наличие на данни и знания (например методики, насоки, рамки за 
оценка и мониторинг); наличие и достъп до технологични и технически приложения 
(например метеорологични системи, системи за ранно предупреждение, системи за контрол 
на наводненията) и необходимите умения и капацитет за тяхното използване; потенциал за 
иновации   

 

 
 
След като сте избрали коефициентите на адаптивен капацитет, кликнете върху бутона „Запазване“. 
Това действие ще свие списъка и ще покаже автоматично генерираната таблица „Адаптивен 
капацитет“. Тази таблица е предварително попълнена, за да съдържа всички уязвими сектори, 
съответните им опасности за климата и коефициентите на адаптивен капацитет, избрани по-горе. 
Ако искате да промените избора си, просто се върнете в списъка в „Стъпка 3: Изберете фактори на 
адаптивния капацитет. 
 
В таблицата „Адаптивен капацитет“ ще трябва да посочите текущото ниво на адаптивен капацитет 
на всеки коефициент на адаптивен капацитет, като изберете една от следните стойности  

 Високо = висока способност за адаптиране/адаптиране към потенциални въздействия от 
изменението на климата  

 Умерено = умерена способност за адаптиране/адаптиране към потенциални въздействия от 
изменението на климата 

 Ниско = ниска способност за адаптиране/адаптиране към потенциалните въздействия от 
изменението на климата 

 Не е известно = не е възможно да се дефинира 
 

По желание можете да зададете индикатор за адаптивен капацитет, заедно с неговата единица и 
числова стойност, за всеки сектор. Шаблонът включва списък от примерни индикатори, също 
наличен в приложение VI, който може да служи като примери и източници на вдъхновение. Освен 
това можете сами да въведете индикатор. 
 
След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“.  

Изображението по-долу показва пример за попълнена таблица „Адаптивен капацитет“. 

Обърнете внимание, че всеки коефициент на адаптивния капацитет е 
положителен, т.е. той определя настоящата способност за адаптиране 
към влиянието на климатичното изменение на секторно ниво, а не 
дефицита на капацитет за адаптация.  
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Уязвими групи от населението  (незадължително)  
 

Първо, в Стъпка 4: От списъка изберете 
уязвимите групи от населението, изберете 
най-подходящата уязвима(и) група(и) от 
населението за всяка климатична опасност. 
Обърнете внимание, че основните опасности 
за климата, предварително избрани в стъпка 
1, са автоматично попълнени предварително. 

 
Тъй като този раздел е незадължителен, можете да решите коя/кои уязвима(и) група(и) от 
населението да изберете. Ако смятате, че всички изброени групи от население са уязвими/засегнати 
от дадена опасност, можете да изберете опцията „Всички“  
 
След като сте избрали уязвимата група(и) от дадена(и) популация(и), кликнете върху бутона 
„Запазване“. Това действие ще свие списъка и ще покаже автоматично генерираната таблица 
„Уязвими групи от населението“. Тази таблица съдържа всички основни климатични опасности и 
съответната(ите) уязвима(и) група(и) от населението, избрана(и) по-горе. Не са необходими 
допълнителни действия. Ако искате да промените избора си, просто се върнете в списъка в „Стъпка 
4: Изберете групата(ите) на уязвимо население. 
 
Изображението по-долу показва пример за попълнена таблица „Уязвими групи население“. 
 

 
 
Коментари 

Можете да включите всички коментари и бележки относно горепосочените данни в свободен 
текстов формат (максимум 700 знака, включително с интервалите).  
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 Допълнителна информация, докладвана до януари 2020 г. (няма нужда да се 

актуализира допълнително) 

През януари 2020 г. беше представена преработена версия на MyCovenant. В резултат на тази 
преработка някои от отчетените по-рано данни, най-вече в свободен текст, вече не се изискват 
(например оценка на опциите за адаптиране, стратегия в случай на екстремни събития). За да не се 
загуби тази по-рано отчетена информация, тя е групирана в раздел „Допълнителна информация, 
докладвана до януари 2020 г.“.  
 

 
 
Табло за адаптиране (незадължително) 

По желание, преди да започнете попълването на 
RVA, е възможно да определите статуса на вашия 
местен орган в процеса на адаптиране.. Това 
може да стане чрез таблото за адаптиране,, което 
предоставя контролен списък за самооценка. То 
следва стъпките в цикъла за адаптиране, както е 
описано в инструмента за поддръжка на градска 
адаптация.   
 
 
 
 
 
 
 

 
За всяка стъпка в адаптационния цикъл, посочете състоянието си на самопроверка, като използвате 
следните процентни диапазони: 

 0-20% (D): Не е започнало или започва 
 25-50% (C): Изпълнява се 
 50-75% (B): Изпълнява се с бързи темпове 
 75-100% (A): Става водещо 

Налице е поле „Коментари“, което да включва всички бележки и коментари. 
 
След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 
 

Тази информация е само за четене и няма нужда да я 
актуализирате допълнително. За подписалите страни, които 
докладват за първи път след януари 2020 г., този раздел ще 
бъде празен и няма да е необходимо да го попълвате.  

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
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VIII. ДЕЙСТВИЯ  
Този раздел от шаблона предоставя (i) преглед на всички ваши действия, включени във вашия 
официален план за действие, и (ii) подробности за докладвани действия, включително вашите 
ключови действия.  
 

Преглед на Моите действия  

За достъп до общия преглед на действия в MyCovenant, изберете Моите действие в Ъгъла за 
отчитане, след което изберете Преглед на моите действия.  

Трябва да посочите общия брой действия за 
сектор за смекчаване и адаптиране, включени във 
вашия официален план за действие -това е планът, 
приет от съответния орган за вземане на решения. 
Изброените сектори за смекчаване и адаптиране 
са идентични на секторите в разделите за 
инвентаризация на емисиите и RVA в MyCovenant.  
 
На следващо място, както за действията за 
смекчаване, така и за адаптиране, трябва да 
посочите статуса на изпълнение (завършен, 
текущ, отложен, не е започнал), в процент 
(приблизителни стойности). За действия по 
смекчаване на последиците също трябва да 
посочите общите прогнози за икономия на 

енергия, производство на възобновяема енергия и намаляване на CO2.  
 

 
 
 

Детайли за Моите действия 

За да докладвате действия в MyCovenant и да преглеждате/редактирате подробности за вече 
докладвани действия, , изберете Моите действия в Ъгъла за отчитане, след което изберете Детайли 
за Моите действия.  
 

 
 

За да добавите ново действие,  трябва да кликнете върху бутона „Добавяне на ново“ в долната част 
на страницата (вижте следващото изображение)., 

Обърнете внимание, че заявените цифри и проценти в този раздел са 
само приблизителни. Целта им е да предоставят общ преглед на 
действията, включени в плана за действие, като се вземе предвид, че само 
няколко от планираните действия са докладвани подробно в MyCovenant. 

Няма ограничение за броя действия, които можете да 
докладвате в MyCovenant. Все пак силно се препоръчва 
отчетените действия да адресират основните източници 
на емисии и климатичните опасности или уязвимите 
сектори, идентифицирани чрез инвентаризацията на 
емисиите и RVA. 
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Изображението по-горе предоставя преглед на действията, които вече са били докладвани в 
MyCovenant. Освен да видите списък с основна информация, например дали дадено действие е 
ключово действие, неговия произход, времева рамка и статус на изпълнение, можете да извършите 
следното:  
 

 Да филтрирате действията по тип (смекчаване, адаптиране, енергийна бедност). 
 Да прегледате/редактирате отчетените действия, като кликнете върху символа „око“, 

разположен след заглавието на всяко действие - това ще отвори всички данни, докладвани 
по-рано за конкретното действие; след редактирането не забравяйте да кликнете върху 

бутоните или . 

 Изтрийте действията, като кликнете върху бутона ‘X’  в края на всяко действие - ще 
трябва да потвърдите изтриването; имайте предвид, че след като дадено действие бъде 
изтрито, то не може да бъде извлечено. 

 

 
 
По-долу е описание на всички данни, които трябва да се отчитат за всяко отделно действие.  
  

Основни действия 
 
Ключовите действия са действия, които са или продължаващи, или завършени. В 

MyCovenant те са маркирани със символ „звезда“  
 

. Минималните изисквания за действия, докладвани в MyCovenant, са следните:  
 Най-малко 3 ключови действия, адресиращи смекчаването, трябва да бъдат 

докладвани в рамките на 2 години. 
 Най-малко 3 ключови действия, адресиращи адаптирането, трябва да бъдат 

докладвани в рамките на 4 години. 
 Най-малко 1 ключово действие, адресиращо енергийната бедност, трябва да 

бъде докладвано в рамките на 4 години. 
 

Основните действия са публикувани на уебсайта на Споразумението на кметовете.  

https://www.covenantofmayors.eu/plans-and-actions/good-practices.html
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Обща информация 

 Вид действие: Посочете дали действието се отнася само до смекчаване или адаптиране или е 
интегрирано действие, справящо се с няколко енергийни/климатични аспекта. 
 

 
 
Възможни са следните комбинации за интегрирани действия :  

o Смекчаване и адаптиране  
o Смекчаване и енергийна бедност  
o Адаптиране и енергийна бедност 
o Смекчаване и адаптиране и енергийна бедност  

 

 
 

Решението дали дадено действие се отчита като интегрирано действие или не, е важно, защото в 
зависимост от този избор, MyCovenant автоматично ще генерира допълнителни полета за данни, 
съответно за смекчаване, адаптиране и/или енергийна бедност.  
 

 Заглавие на действието: Посочете кратко описателно заглавие на действието си.  
 Ключово действие?: Посочете дали това е ключово действие (т.е. продължаващо или 

завършено). Когато дадено действие е маркирано като ключово действие, ще бъдат 
генерирани няколко допълнителни полета, а някои полета ще станат задължителни.  

 Произход на действието: Изберете дали действието е инициирано от някое от следните: 
местната власт; координатор или поддръжник на Споразумението; национален орган; 
регионален орган; смесен произход; друг..  

 Отговорен орган: Посочете органа, отговорен за действието, напр. специфичен отдел в 
общината; име на координатора/поддръжника на Споразумението; наименование на 
националното министерство; регионална агенция и т.н.  

 Кратко описание на действието: Посочете естеството на действието, обхвата му и всяка 
информация, която би могла да осигури сравнително добро разбиране на действието. 
Обърнете внимание, че това поле е задължително за ключови действия.  

 Адрес на уебсайта / видео връзка / изображение на действието: Предоставете връзка с 
допълнителна информация/видео ресурси, свързани с действието, ако има такива, и/или 
качете изображение.  

 Начало / край на внедряването:: Изберете годината, в която е започнало действието/се 
планира да започне, и годината, когато то е приключило/се планира да приключи.  

 Статистика за изпълнението: Изберете дали действието е завършено; не е започнало; е 
отменено; извършва се. 

 Заинтересованите страни за действието: Изберете всички заинтересовани страни, 
участващи в действието. Включете всяка допълнителна информация в полето за коментари. 
Обърнете внимание, че това поле е задължително за ключови действия. 
 

 

Имайте предвид, че засега енергийната бедност 
може да бъде избрана само в комбинация със 
смекчаване и/или адаптация, а не самостоятелно. 

Когато едно ключово действие обхваща повече от една област 
(например смекчаване и адаптиране),  за него се счита, че отговаря на 
минималните изисквания за ключови действия както за смекчаващи 
действия, така и за действия по адаптиране.  
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Финансиране на действието  

 Общи разходи за изпълнение: Посочете общите (планирани) разходи за изпълнение за 
действието в евро. Обърнете внимание, че това поле е задължително за ключови действия. 

 Източник на финансиране: Изберете източника/източниците на финансиране от следните 
(възможни са няколко избора): собствени ресурси на местната власт; регионални фондове и 
програми; национални фондове и програми; фондове и програми на ЕС; публично-частни 
партньорства; частни партньорства (например комбинация от частни инвестиции); други..  

 Цена на инвестициите: Посочете инвестиционните разходи (разходи за допълнителна 
инвестиция, свързана с подобряване на ефективността или намаляване на CO2) в евро. 

 Неинвестиционни разходи: Посочете инвестиционните разходи (които не са свързани с 
финансирането на мярката, но са свързани с разходите, направени за поддържане на 
артикул в добро състояние и / или добро работно състояние) в евро.  

 
След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 

Подробности за смекчаващите действия  

Данните за смекчаващите действия ще се появят само ако е избрано „Смекчаване“ в „Тип действие“ 
по-горе. 
 

 
 

 Сектор: Изберете сектора, адресиран от действието. Списъкът със сектори е идентичен със 
секторите в Инвентаризацията на емисиите. Обърнете внимание, че това поле е 
задължително за ключови действия. 

 Инструмент/зона на интервенция: След като бъде избран сектор, това поле ще се генерира 
автоматично. Изберете най-подходящия инструмент/област на интервенция за избрания 
сектор. 

 Област на действие: След като бъде избран сектор, това поле ще се генерира автоматично. 
Изберете най-подходящата област за действие за избрания сектор. 

 Икономия на енергия: Посочете икономията на енергия от това действие в MWh/година. 
Обърнете внимание, че това поле е задължително за ключови действия. 

 Производство на възобновяема енергия: Посочете възобновяемата енергия, произведена 
от това действие в MWh/година. Обърнете внимание, че това поле е задължително за 
ключови действия. 

 Намаляване на CO2: Посочете намалението на CO2 от това действие в CO2/ година. Обърнете 
внимание, че това поле е задължително за ключови действия. 

 Таргетирана(и) уязвима(и) група(и): Изберете групата(ите) уязвимо население, 
таргетирана(и) чрез това действие (възможни са няколко избора).  

 Финансови икономии: Посочете сумата за годишно икономисаната електроенергия, 
умножена по цената на електроенергията, в евро. 

 Продължителност на живота на действието: Посочете броя години, през които действието 
генерира икономия на електроенергията и емисии. Това поле може да варира от 1 до 35 
години. 

За да се спазят минималните изисквания, в рамките на две години от 
присъединяването към инициативата трябва да бъдат докладвани поне три 
основни действия за смекчаване. 
Също така, действията за смекчаване трябва да обхващат най-малко два от три 
ключови сектора за смекчаване, избрани в инвентаризацията на емисиите. 
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 Възвращаемост на инвестициите: Посочете печалбата или загубата, генерирани от 
инвестиция, спрямо размера на инвестираната сума, като процент. Очаквани дисконтирани 
финансови икономии минус дисконтирани инвестиции/разделени на дисконтираните 
инвестиции *100.  

 Създадени работни места: Посочете броя на създадените нови директни работни места в 
еквивалент на пълен работен ден. 

 Други цифри: Използвайте тези полета, за да посочите всички други съответни числа, напр. 
размерът на сграда в m2,  дължината на велосипедна пътека в км и т.н 

 
След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 

 

Детайли за действията за адаптиране  

Подробности за действията за адаптиране ще бъдат показани само ако „Адаптация“ е избрана по-
горе в „Тип на действието“. 
 

 
 

 Адресиранa(и)  климатична(и) опасност(и) Изберете всички климатични опасности, 
адресирани от действието. Списъкът с климатични опасности е идентичен с климатичните 
опасности в RVA. Обърнете внимание, че това поле е задължително за ключови действия. 

 Сектор(и): Изберете сектора(ите), адресирани от действието (възможни са няколко избора). 
Списъкът със секторите е идентичен на секторите в RVA. 

 Постигнат(и) резултат(и) / Показател: Посочете основния(ите) резултат(и) от действието. В 
случай, че все още няма, посочете очакваните резултати. Посочете индикатор за най-
значимия резултат, включително неговата стойност и свързаната единица. Обърнете 
внимание, че полето „Постигнати резултати“ е задължително за ключови действия. 

 Таргетирана(и) уязвима(и) група(и): Изберете уязвимата група(и) от населението, 
таргетирана чрез това действие (възможни са няколко избора).  

  Избягвани разходи: Посочете приблизителните (очаквани) разходи от избегнати щети или 
начислените ползи след изпълнението на действието за адаптиране, в евро. 

 Продължителност на живота: Посочете броя години, през които действието помага да се 
избегнат разходи. 

 Възвращаемост на инвестициите: Посочете съотношението на спечелените или загубени 
пари от инвестицията спрямо инвестираната сума, като процент. Очаквани дисконтирани 
финансови спестявания минус дисконтираните инвестиции/разделени на дисконтираните 
инвестиции *100. 

 Създадени работни места: Посочете броя създадени нови директни работни места в 
еквивалент на пълен работен ден. 

 Други цифри: Използвайте тези полета, за да посочите всички други съответни числа. 
 
След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. 

 

За да се спазят минималните изисквания, трябва да бъдат докладвани 
най-малко три ключови действия за адаптиране в рамките на четири 
години след присъединяването към инициативата. Силно се препоръчва 
дейностите по адаптиране да адресират най-релевантните климатични 
опасности и уязвимите сектори,  идентифицирани в RVA. 
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Подробности за действията за енергийна бедност  

Данните за действията в областта на енергийната бедност ще се появят само ако „Енергийна 
бедност“ е била избрана по-горе в „Тип на действие“ 
 

 
 

 Таргетирана(и) уязвима(и) група(и): Изберете групата(ите) уязвимо население, таргетирани 
чрез това действие (възможни са няколко избора). Обърнете внимание, че това поле е 
задължително за ключови действия. 

 Постигнат(и) резултат(и) / Показател: Посочете основния(ите) резултат(и) от действието. В 
случай, че все още няма, посочете очакваните резултати. Посочете индикатор за най-
значимия резултат, включително неговата стойност и свързаната единица. 

След като приключите, кликнете върху бутона „Запазване“. Друга възможност е да кликнете върху 
бутона „Запазване на всички“, за да запишете всички отделни раздели в раздела за действие 
(подробности за действието, финансиране, смекчаване, адаптация, енергийна бедност). 

За да се спазят минималните изисквания, трябва да бъде докладвано поне едно 
ключово действия за енергийна бедност в рамките на четири години след 
присъединяването към инициативата. Имайте предвид, че засега енергийната 
бедност може да бъде избрана само в комбинация  със смекчаване и/или 
адаптиране, а не самостоятелно.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение I. Сектори за смекчаване  
 

Сектор Описание 

Общински сгради, оборудване/съоръжения 

Общински сгради, 
оборудване/съоръжения 

Сгради и съоръжения, собственост на местната власт. Съоръженията се 
отнасят за енергопотребители, които не са сгради, като пречиствателни 
станции за отпадни води. 

Обществено осветление 

Обществено осветление, собственост на или управлявано от местната 
власт (например улично осветление и светофари). Необщинското 
обществено осветление е включено в сектора на „Третичните сгради, 
оборудване/съоръжения“. 

Третични (необщински) сгради, оборудване/съоръжения 

Третични (необщински) 
сгради, 
оборудване/съоръжения  

Сгради и съоръжения в третичния сектор (услуги), например офиси на 
частни компании, банки, търговски дейности и дейности по продажби на 
дребно, болници и др.  

Институционални сгради 
Обществени сгради (необщински) като училища, болници, 
правителствени служби, обществени съоръжения за водоснабдяване / 
отпадъци / отпадни води, други съоръжения и др.  

Жилищни сгради 

Жилищни сгради 
Сгради, които се използват главно като жилищни сгради. В този сектор 
трябва да бъдат включени социални жилища. 

Индустрии  

Извън ETS 
Отнася се до производствената и строителната индустрия, която не е 
включена в схемата за търговия с емисии на ЕС (EU-ETS). 

ETS 

Отнася се до производствената и строителната индустрия, обхваната от 
EU-ETS. Интегрирането им във вашите инвентаризации на емисиите не 
се препоръчва, освен ако такива инсталации не са включени в предишни 
енергийни планове и инвентаризации на емисиите на CO2 от местната 
власт. 

Други 

Сгради, съоръжения и машини от първичния сектор (селско стопанство, 
горско стопанство и рибарство), например оранжерии, животновъдни 
съоръжения, напоителни системи, селскостопанска техника и риболовни 
лодки. 

Tранспорт  

Общински превозни 
средства 

Превозни средства, които са собственост и се използват от 
администрацията на местната власт. 

Обществен транспорт Автобус, трамвай, метро, градски железопътен транспорт и местни 
фериботи, използвани за пътнически транспорт. 

Частен и търговски 
транспорт 

Автомобилен, железопътен и корабен транспорт на територията на 
местната власт, който се отнася до превоз на хора и стоки, които не са 
посочени по-горе (например частни пътнически и товарни превози). 
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Приложение II. Сектори, несвързани с електроенергията  
 

Сектор Описание 

Управление на отпадъците 
Отнася се за емисиите, които не са свързани с потреблението на 
енергия, като например CH4 от депа за отпадъци 

Управление на отпадъчните 
води  

Отнася се за емисии, които не са свързани с потреблението на енергия, 
като CH4 и N2O от пречиствателни станции за отпадни води. 

Други неенергийни сектори 

Отнася се до всеки друг неенергиен сектор. В тази клетка са разрешени 
отрицателни числа, ако трябва да отчитате намаляване на емисиите, 
постигнато чрез напр. зелена инфраструктура (не се препоръчва за 
постигане на минималната цел за намаление от 20% и само ако имате 
конкретна методология и данни за измерване на всички промени на 
въглеродните запаси на територията).). 
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Приложение III. Речник на ключовите термини за адаптиране 
 
Термин Дефиниция 

Адаптация Процесът на приспособяване към действителния или очаквания климат и неговите 
последици. В човешкия организъм, адаптацията се стреми да отслаби или да 
избегне вреда или да се възползва от благоприятни възможности. В някои 
природни системи, човешката намеса може да улесни приспособяването към 
очаквания климат и неговите последици (IPCC) 

Оценка на 
рисковете и 
уязвимостите (RVA) 

Определя естеството и степента на риск, като анализира потенциалните опасности 
и оценява уязвимостта, която би могла да представлява потенциална заплаха или 
вреда за хората, имуществото, поминъка и околната среда, от която те зависят 
(UNDRR) 

Риск Потенциал за последствия, когато е нещо ценно е изложено на риск, и когато 
резултатът е несигурен, разпознавайки многообразието от ценности. Рискът често 
се представя като вероятност или вероятност от настъпване на опасни събития или 
тенденции, умножени от въздействията, ако тези събития или тенденции се появят. 
Рискът е резултат от взаимодействието на уязвимост, експозиция и опасност. 
Терминът риск се използва главно за обозначаване на рисковете от въздействия от 
изменението на климата (IPCC) 

Климатична 
опасност 

Потенциалното настъпване на природно или предизвикано от човека физическо 
събитие, тенденция или физическо въздействие, което може да причини загуба на 
живот, нараняване или други въздействия върху здравето, както и щети и загуби на 
имущество, инфраструктура, поминък, предоставяне на услуги, екосистеми и 
екологични ресурси. 
В този доклад, терминът опасност обикновено се отнася до свързани с климата 
физически събития или тенденции или тяхното физическо въздействие (IPCC) 

Уязвимост Склонността или предразположението нещо да бъде повлияно по неблагоприятен 
начин. Уязвимост обхваща разнообразни понятия и елементи, включително 
чувствителност или чувствителност към вреди и липса на капацитет за справяне и 
адаптиране (IPCC) 

Адаптивен 
капацитет 

Способността на системи, институции, хора и други организми да се адаптират към 
потенциални щети, да се възползват от възможностите или да реагират на 
последствията (IPCC) 

Експозиция Наличието на хора, поминък, видове или екосистеми, екологични функции, услуги 
и ресурси, инфраструктура или икономически, социални или културни ценности на 
местоположения и места, които могат да бъдат неблагоприятно засегнати (IPCC) 

Чувствителност Степента, до която дадена система или вид са засегнати, или неблагоприятно, или 
благоприятно, от променливост или промяна на климата. Ефектът може да е пряк 
(напр. промяна в добива на култури в отговор на промяна на средната стойност, 
обхвата или променливостта на температурата) или непряк (например щети, 
причинени от увеличаване на честотата на наводнения по крайбрежието поради 
повишаване на морското равнище) (IPCC) 

Въздействие Влияние на екстремните метеорологични и климатични събития и на 
климатичните промени върху човешките и природни системи, напр. върху живота, 
поминъка, здравето, екосистемите, икономиките, обществата, културите, услугите и 
инфраструктурата поради взаимодействието на климатични промени или опасни 
климатични събития, възникващи в определен времеви период и уязвимостта на 
изложеното общество или система (IPCC) 

Стратегия за 
адаптация 

Очертава визията на местната власт за по-устойчиво на климата бъдеще; уточнява 
приоритетните области на действие, както и механизмите за участие на 
заинтересованите страни, финансиране и мобилизиране на ресурси, непрекъснат 
мониторинг и преглед. 

Действия за 
адаптиране (или 
мерки) 

Технологии, процеси и дейности, насочени към повишаване на капацитета ни за 
адаптиране (изграждане на адаптивен капацитет) и за намаляване до минимум, 
адаптиране и възползване от последствията от климатичните промени 
(осигуряване на адаптация). 
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Приложение IV. Климатични опасности  
Основните опасности са в получер шрифт, а под-опасностите - в курсив. 
 
Климатична 
опасност 

Дефиниция 

Изключително 
горещо време 

 

Значително затопляне на въздуха или нахлуване на много топъл въздух, на 
голяма площ, с продължителност от няколко дни до няколко седмици (WMO) 

Изключително 
студено време 

Значително охлаждане на въздуха или нахлуване на много студен въздух върху 
голяма площ (WMO) 

Обилни валежи  

 

Значително събитие с валежи, случващо се за период от 1ч., 3 ч., 6 ч., 12 ч., 24 ч. 
или 48 ч., като общото количество валежи надвишава определен праг, определен 
за дадено място (WMO) 

Силна буря  Дъжд със скорост на натрупване, надвишаваща определена стойност (например 
7,6 mm) или валежи, по-големи или равни на 50 mm през последните 24 часа 
(WMO) 

Обилен снеговалеж  Метеорологични смущения, пораждащи силен снеговалеж, често придружен от 
силен вятър или снеговалеж, по-голям или равен на 50 mm през последните 24 
часа (WMO) 

Мъгла  

 

Суспендиране на много малки, обикновено микроскопични водни капчици във 
въздуха, обикновено намаляващи хоризонталната видимост на земната 
повърхност до под 1 km (WMO) 

Градушка  

 

Утаяване на прозрачни или частично или напълно непрозрачни частици лед с 
диаметър, най-общо между 5 и 50 mm, който пада от облак отделно, или се 
агломерира в неправилни буци (WMO) 

Наводнения и 
покачване на 
морското равнище  

Преливанетo на поток или друго водно тяло извън нормалните граници или 
временно покачване на нивото на море или езеро, което води до наводняване на 
суха земя (WMO, IPCC) 

Бързо / 
повърхностно 
наводнение 

Силни или прекомерни валежи за кратък период от време, които водят до 
незабавно оттичане, създаващо условия за наводнение в рамките на минути или 
няколко часа по време или след валежи (WMO) 

Речно наводнение 

 
 

Наводнение, възникващо в широк спектър от речни и водосборни системи, на 
заливни равнини или заливни земи в резултат на поток, надвишаващ капацитета 
на каналите на потока и разливащ се върху природните брегове или изкуствени 
насипи; също наричано "флуиално" наводнение (WMO) 

Крайбрежно 
наводнение 

По-високи от нормалните водни нива по крайбрежието, причинени от приливи и 
отливи, водещи до наводнение, което може да продължи от дни до седмици 
(WMO) 

Наводнение от 
подземни води 
 

Появата на подземни води на подземната повърхност далеч от многогодишните 
речни канали или издигането на подземните води в създадени от човека почва, 
при условия, при които нормалните диапазони на нивото на подпочвените води 
и потока на подземните води са надвишени (WMO) 

Постоянно 
наводняване 

Суха земя, напълно покрита с вода (WMO) 

Суша и недостиг на 
вода  

Период на необичайно сухо време, достатъчно дълъг, за да причини сериозен 
хидрологичен дисбаланс, който може да доведе до дългосрочни водни 
дисбаланси и недостатъчни водни ресурси за задоволяване на средните 
дългосрочни изисквания (IPCC, EEA) 

Бури   Атмосферни смущения, които могат да се проявят при силни ветрове и да бъдат 
придружени от дъжд, сняг или други валежи и от гръм и мълния (WMO) 

Силен вятър Разлики в атмосферното налягане, водещи до хоризонтално движение на 
въздуха, при което колкото по-голяма е разликата в налягането, толкова по-силен 
е вятърът. Силата на вятърните събития зависи от местоположението (WMO) 

Торнадо Бурно въртяща се буря с малък диаметър, произведена при много силна 
гръмотевична буря, изглеждаща като облак с формата на фуния, простиращ се от 
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основата на кумулонимбуса до земята (WMO) 
Циклон 
(ураган/тайфун) 

 

Образува се над тропически или субтропически води, има център с ниско 
налягане, спирални дъждовни ленти и силни ветрове. В зависимост от 
местоположението: урагани (Атлантически, Североизточен Тихи океан), тайфуни 
(Северозападен Тихи океан), циклони (Южен Тихи и Индийски океан) (UNISDR) 

Екстратропична 
буря 

Мащабна (1000 км) буря в средните или високите ширини с ниско централно 
налягане и фронтове със силни хоризонтални градиенти на температура и 
влажност. Основна причина за екстремни скорости на вятъра и обилни валежи, 
особено през зимата (IPCC) 

Тропическа буря Добре организиран тропически циклон с топъл център, в който максималният 
среден повърхностен вятър (средна стойност от една минута) е в диапазона 63-
117 км/ч (WMO) 

Бурен прилив Временно увеличение на морското ниво поради екстремни метеорологични 
условия (ниско атмосферно налягане и/или силни ветрове) (IPCC) 

Мълния / 
гръмотевична буря 

Внезапни електрически разряди, проявени чрез светкавица и остър или бучащ 
звук (гръмотевица) (WMO) 

Движение на земни 
маси  

Всякакъв вид движение на земни маси надолу по склон (UNISDR) 

Свлачище Маса материал, която се движи надолу чрез гравитация, често подпомагана от 
вода, когато материалът е напоен с вода. Движението на почва, скали или 
отломки надолу по склона може да възникне бързо или може да доведе до бавно, 
постепенно свличане (WMO) 

Лавина Маса от сняг и лед, падащи внезапно по склона на планина, която често носи със 
себе си пръст, скали и чакъл (WMO) 

Свличане на камъни Внезапното и много бързо движение надолу на несортирана маса от скали и 
почва поради силен дъжд или бързо топена на сняг/лед (UNISDR) 

Потъване на 
почвата 

Потъване на почвата поради отстраняване на подземни води, добив, разтваряне 
на варовик, добив на природен газ, земетресения (UNISDR) 

Природен пожар Всяко неконтролирано и непредвидено горене или изгаряне на растения в 
естествена среда като гора, тревна площ, храсти или тундра, която обхваща 
природните горива и се разпространява въз основа на условията на околната 
среда (UNISDR) 

Горски пожар Природен пожар в залесена/гориста местност (UNISDR) 

Земен пожар Пожар в негориста зона като храсти, тревни площи, шубраци или пасища 

Биологични 
опасности 

Експозиция към живи организми и техните токсични вещества или към векторно-
пренасяни заболявания; примери включват отровни диви животни и насекоми, 
отровни растения, комари, пренасящи причинители на болести (UNISDR) 

Болест, пренасяна 
по вода 

Условия, причинени от патогенни микроорганизми, които се предават във вода 

Векторно-пренасяни 
заболявания  

Инфекции, предавани от ухапването от заразени видове членестоноги, като 
комари, кърлежи, буболечки и мухи, когато тяхното широко разпространение и 
чувствителност се дължи на климатични фактори (JRC) 

Пренасяно по 
въздуха заболяване 

Условия, причинени от патогени, които могат да се предават във въздуха 

Заразяване от 
насекоми 

Широкото навлизане, роене и/или излюпване на насекоми, засягащи хора, 
животни, култури и нетрайни стоки (UNISDR) 

Химическа промяна Промени в обичайния химичен състав на въздуха, водата, почвата, напр. 
промяна на атмосферните концентрации на CO2, окисляване на океана, 
проникване на солена вода 

Проникване в 
солена вода 

Смесването на солена със сладка вода, което може да се случи в повърхностни 
или подземни водни тела (ОИСР) 

Окисляване на 
океана 

Намаляването на pH на океана за продължителен период, обикновено 
десетилетия или повече, което се причинява главно от поемането на въглероден 
диоксид (CO2)  от атмосферата, но също може да бъде причинено от други 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pathogen
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химически добавки или изваждания от океана ( IPCC) 
Атмосферни 
концентрации на 
CO2 

Концентрацията на въглероден диоксид (CO2), която би причинила същото 
радиационно излъчване като дадена смес от CO2 и други форсиращи компоненти. 
Тези стойности могат да разглеждат само парникови газове (ПГ) или комбинация 
от ПГ, аерозоли и промяна на повърхностното албедо (IPCC) 
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Приложение V. Сектори за адаптиране 
 
Сектор Описание 
Сгради Означава всяка (общинска/жилищна/третична, публична/частна) структура или 

групи структури, околни пространства, постоянно изградени или издигнати на 
нейното местоположение 

Tранспорт Включва пътни, железопътни, въздушни и водни транспортни мрежи и 
свързаната с тях инфраструктура (например пътища, мостове, хъбове, тунели, 
пристанища и летища). Включва богат набор от публични и частни активи и 
услуги и изключва всички свързани плавателни съдове, превозни средства (и 
свързани части и процеси) 

Електроенергия  Отнася се до услугата за доставка на електроенергия и свързаната с нея 
инфраструктура (генериращи, преносни и разпределителни мрежи, всички 
видове електроенергия ). Включва въглища, суров нефт, течности от природен 
газ, рафинерии, добавки, нефтопродукти, газове, горими възобновяеми 
енергийни източници и отпадъци, електричество и топлина 

Вода Означава услугата за водоснабдяване и свързаната с нея инфраструктура. Тя 
също така обхваща използването на вода (напр. от домакинствата, 
промишлеността, производството на енергия, селското стопанство и т.н.) и 
системата за управление на отпадъците (отпадъците, дъждовете), която включва 
канализация, дренажни системи и системи за пречистване (т.е. процесът за 
привеждане на отпадните води до това да отговарят на екологичните стандарти 
или други норми за качество, както и да се справят с излишния дъжд или вода 
след буря) 

Отпадъци Включва дейности, свързани с управлението (включително събирането, 
обработката и обезвреждането) на различни форми на отпадъци, като твърди 
или нетвърди промишлени или битови отпадъци, както и замърсени места 

Планиране на 
земеползването 

Процес, предприет от публичните органи за идентифициране, оценка и вземане 
на решения за различни варианти за използване на земята, включително 
разглеждане на дългосрочни икономически, социални и екологични цели и 
последиците за различните общности и групи по интереси, както и последващото 
формулиране и оповестяване на  планове или регламенти, които описват 
разрешените или приемливи приложения 

Селско и горско 
стопанство 

Включва земя, класифицирана / предназначена за земеделие и горско 
стопанство, както и организации и индустрии, свързани със създаването и 
производството в границите на общината и около тях. Включва животновъдство, 
аквакултура, агролесовъдство, пчеларство, градинарство и друго селско 
стопанство и управление на горите и услуги в района 

Околна среда и 
биоразнообразие 

Околната среда се отнася до зелени и сини пейзажи, качеството на въздуха, 
включително градския хинтерланд. 
Биоразнообразието се отнася до разнообразието на живот в конкретен регион, 
измеримо като разнообразието на видовете, между видовете и разнообразието 
от екосистеми 

Здраве Означава географското разпределение на доминирането на патологии, 
информация, показваща влиянието върху здравето (биомаркери, спад на 
плодовитостта, епидемии) или благосъстоянието на хората (умора, стрес, 
посттравматично стресово разстройство, смърт и т.н.), свързани пряко (топлинни 
вълни, суши, наводнения и др.) или косвено (качество и наличност на водата, 
генетично модифицирани организми и др.) с качеството на околната среда. То 
също така включва здравните услуги и свързаната с тях инфраструктура 
(например болници) 

Гражданска защита 
и спешни случаи 

Означава работата на службите за гражданска защита и спешни случаи от или от 
името на държавните органи (напр. органите за гражданска защита, полицията, 
пожарникарите, линейките, фелдшерите и службите за спешна медицина) и 
включва местно намаляване и управление на риска от бедствия (т.е. изграждане 
на капацитет, координация, оборудване, аварийно планиране и т.н.) 

Туризъм Отнася се до дейностите на лица, които пътуват и пребивават на места извън 
обичайната си среда за не повече от една поредна година с цел свободно време, 
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бизнес и други цели, които не са свързани с упражняване на дейност, заплатена 
от посетеното място 

Образование Означава различни образователни доставчици, училища, колежи, университети, 
организации, агенции, бизнеси или форми на национално, регионално или 
местно управление, които имат споразумение, договор, роля, отговорност и цел 
за предоставяне на форма на обучение на членовете на обществото 
 

ИКТ 
(информационни и 
комуникационни 
технологии) 

Отнася се до различни видове комуникационни мрежи и технологиите, 
използвани в тях. Секторът на ИКТ съчетава индустриите на производство и 
услуги, чиито продукти основно изпълняват или дават възможност за обработка 
на информация и комуникации по електронен път, включително предаване и 
показване  
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Приложение VI. Примерни показатели за адаптиране 
 
Секторни показатели 

ID№ Сектор Индикатор Единица 

1.1 Сгради Брой или процент (обществени/жилищни/третични) сгради, 
повредени от екстремни метеорологични условия/събития 

(годишно 
/ за 
определе
н период) 

1.2 Транспорт, 
енергетика, вода, 
отпадъци, ИКТ 

Брой или процент на транспортна/енергийна/водна/за 
отпадъци/ИКТ инфраструктура, повредена от екстремни 
метеорологични условия/събития 

(годишно 
/ за 
определе
н период) 

1.3 Планиране на 
земеползването 

Процент сиви/сини/зелени площи, засегнати от екстремни 
метеорологични условия/събития (напр. ефект на топлинен остров, 
наводнение, падане на скали и/или свлачища, горски/земни 
пожари) 

% 

1.4 Транспорт, 
енергия, вода, 
отпадъци, 
гражданска защита 
и аварийни 
ситуации 

Брой дни с прекъсвания на обществената услуга (напр. 
електроенергия/водоснабдяване, здравеопазване/гражданска 
защита/спешни служби, отпадъци)  

Не. 

1.5 Транспорт, 
енергия, вода, 
отпадъци, 
гражданска защита 
и аварийни 
ситуации 

Средна продължителност (в часове) на прекъсванията на 
обществената услуга (напр. електроенергия/водоснабдяване, 
трафик на обществения транспорт, здравеопазване/гражданска 
защита/спешни служби)  

часове 

1.6 Здраве Брой хора, ранени/евакуирани/преместени поради екстремнo(и) 
метеорологични събитие(я) (напр. топлинни или студени вълни) 

(годишно 
/ за 
определе
н период) 

1.7 Здраве Брой смъртни случаи, свързани с екстремно(и) метеорологично(и) 
събитие(я) (напр. топлинни или студени вълни) 

(годишно 
/ за 
определе
н период) 

1.8 Гражданска 
защита и аварийни 
ситуации 

Средно време за реакция (в мин.) за 
полиция/пожарникари/спешни служби в случай на екстремни 
метеорологични събития 

мин. 

1.9 Здраве  % 

1.10 Здраве Брой издадени предупреждения за качеството на въздуха Не. 

1.11 Околна среда и 
биоразнообразие 

Процент площи, засегнати от ерозия на почвата / влошаване на 
качеството на почвата 

% 

1.12 Околна среда и 
биоразнообразие 

Процент загуби на местообитание поради екстремно(и) 
метеорологични събитие(я) 

% 

1,13 Околна среда и 
биоразнообразие 

Процентна промяна в броя на местните видове % 

1.14 Околна среда и 
биоразнообразие 

Процент местни (животински/растителни) видове, засегнати от 
заболявания, свързани с екстремни метеорологични 
условия/събития 

% 

1.15 Селско и горско 
стопанство 

Процент загуби на селското стопанство поради екстремни 
климатични условия/събития (напр. суша/недостиг на вода, ерозия 
на почвата) 

% 

1,16 Селско и горско 
стопанство 

Процент загуби на добитък поради екстремни климатични условия % 

1,17 Селско и горско Процентна промяна в добивите / развитието на годишната % 
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стопанство производителност на тревните площи 

1,18 Селско и горско 
стопанство 

Процент загубен добитък поради вредители/патогени % 

1,19 Селско и горско 
стопанство 

Процент дървен материал, загубен поради вредители/патогени % 

1,20 Селско и горско 
стопанство 

Процентна промяна в състава на горите % 

1,21 Селско и горско 
стопанство 

Процентна промяна във водовземането % 

1,22 Туризъм Процентна промяна в туристическите потоци / туристическите 
дейности 

% 

1,23 Друго Годишни преки икономически загуби (например в търговски / 
селскостопански / индустриални / туристически сектори) поради 
екстремно(и) метеорологично(и) събитие(я) 

€/година 

1.24 Друго Годишна сума на полученото обезщетение (например застраховка) €/година  

    
Показатели, свързани с адаптивния капацитет 

Идентиф
икацион
ен 
номер 

Коефициент на 
адаптивния 
капацитет 

Показател Единица 

2.1 Социално-
икономически 

Процент от наличните публични средства за справяне с 
климатичната опасност и нейните въздействия (например пожар, 
наводнение, топлинна вълна и др.) 

% 

2.2 Социално-
икономически 

Процентен дял на уязвимите групи от населението (напр. 
възрастни (65+)/млади (25-) хора, домакинства със самотен 
пенсионер, домакинства с ниски доходи/безработни, мигранти и 
разселени лица) - в сравнение със средния за страната през година 
X в страна X 

% 

2.3 Социално-
икономически 

Брой домакинства, образовани за управление на 
електроенергията/водата/отпадъците в къщата  

Не. 

2.4 Социално-
икономически 

Гъстота на населението (в сравнение със средната стойност за 
страната/региона през годината X в страна/регион X) 

Хора на 
км2 

2.5 Социално-
икономически 

Процент от населението, живеещо в рискови райони (например 
наводнение/суша/топлинна вълна/горски или земен пожар) 

% 

2.6 Правителствени и 
институционални 

Процентна промяна в зелена и синя инфраструктура/райони 
(например чрез нови градоустройствени регулации/политика) 

% 

2.7 Физически и 
екологични 

Дължината на транспортната мрежа (напр. пътна/железопътна), 
разположена в изложени на риск райони (например 
наводнение/суша/топлинна вълна/горски или земен пожар) 

км 

2.8 Физически и 
екологични 

Средно време, необходимо за достигане до здравно заведение Часове 

2.9 Физически и 
екологични 

Процент площи, недостъпни за спешни действия (напр. 
пожарникарски услуги) 

% 

2.10 Физически и 
екологични 

Процент площи (например 
жилищни/търговски/селскостопански/индустриални/туристически) 
в риск (например наводнение/суша/топлинна вълна/горски или 
земен пожар) 

% 

2.11 Знания и 
технологии 

Часове, необходими за информиране на населението относно 
даден риск чрез система за ранно предупреждение  

Часове 
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Приложение VII. Национални и европейски коефициенти на емисии за 
потребление на електроенергия7 
 
На всеки две години в конкурса на ЕС и на Глобалното споразумение на кметовете за климата и 
енергетиката, JRC предоставя актуализация на коефициентите на емисии за изчисляване на CO2 и 
CO2 еквивалентни емисии, генерирани от потреблението на електроенергия.  
 
Наборът от данни на JRC-COM-NEEFE включва времевия период от 1990-2015 г. на националните и 
европейските коефициенти на емисии за потребление на електроенергия (NEEFE) за всяка държава. 
Настоящото приложение е извлечение от пълния набор от данни и включва само страните от ЕС-28.  
 
Използваната методология и общият подход са същите като тези, използвани в предишните версии 
(Koffi et al., 2017). NEEFE, свързана с косвените емисии от потреблението на електроенергия, се 
изчислява чрез разделяне на общите национални емисии на CO2, дължащи се на производството на 
електроенергия от всички вложени енергийни носители, на общото крайно потребление на 
електроенергия. Според методологичния подход, следван от местните власти (Bertoldi et al., 2018), 
NEEFE са изчислени чрез прилагане на два различни подхода към енергийните носители, 
използвани за производство на електроенергия: „стандартните“ IPCC и LCA (оценка на жизнения 
цикъл)  коефициенти на емисии. Националните данни8 на IEA (Международната агенция по 
енергетика) са били използвани за консумираната енергия и произведената електроенергия на 
енергиен носител. 
 
Таблица A отчита NEEFE, използвайки подхода IPCC и отчитайки емисиите на CO2 (tCO2/MWh). 
NEEFE, включително емисиите на CO2, CH4 и N2O (tCO2eq/MWh) са предоставени в таблица Б. Докато 
в таблица C  са докладвани NEEFE чрез използване подхода LCA и вземане в предвид на емисиите на 
CO2, CH4 и N2O, (tCO2eq/MWh).  
 
Използваният в таблица Б и таблица В ПГЗ (потенциал за глобално затопляне) е базиран на 
четвъртия доклад за оценка на IPCC. 
 
Приложението е разработено от екипа на JRC: E. Lo Vullo; M. Muntean; M. Duerr, A. Kona and P. 
Bertoldi. 
 

                                                      
7 Тези данни са част от колекцията на JRC CoM, чието издание предстои през 2020 г. в каталога с данните на JRC 
8 World Energy Balances (IEA), OECD Publishing, https://www.iea.org/topics/world-energy-outlook  

https://www.iea.org/topics/world-energy-outlook
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Таблица A: Национални и европейски коефициенти на емисии за потребление на електроенергия: tCO2/MWh 
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Австрия 0,28 0,28 0,22 0,21 0,23 0,25 0,26 0,26 0,23 0,22 0,20 0,22 0,22 0,26 0,25 0,26 0,23 0,22 0,21 0,19 0,27 0,23 0,19 0,17 0,15 0,17 

Белгия 0,43 0,42 0,41 0,41 0,42 0,41 0,38 0,35 0,36 0,33 0,33 0,30 0,30 0,30 0,29 0,30 0,27 0,27 0,26 0,25 0,28 0,22 0,21 0,19 0,18 0,19 

България 0,96 0,87 0,98 1,01 0,91 0,86 0,80 0,88 0,90 0,83 0,82 0,94 0,85 0,91 0,91 0,88 0,85 0,96 0,90 0,87 1,08 1,06 0,91 0,79 0,84 0,85 

Хърватия 0,25 0,18 0,33 0,36 0,20 0,24 0,26 0,27 0,34 0,33 0,29 0,34 0,37 0,41 0,31 0,29 0,28 0,34 0,28 0,24 0,25 0,23 0,21 0,20 0,17 0,17 

Кипър 0,93 0,93 0,96 0,94 0,94 0,93 0,95 0,97 0,97 0,98 0,95 0,90 0,85 0,94 0,87 0,88 0,85 0,85 0,84 0,83 0,78 0,77 0,79 0,71 0,72 0,72 

Чехия 0,98 1,02 1,00 1,05 1,02 1,02 0,99 0,99 1,00 0,96 1,08 1,05 1,02 0,99 0,98 0,92 0,90 0,99 0,91 0,89 1,13 0,92 0,86 0,81 0,81 0,79 

Дания 0,62 0,88 0,69 0,72 0,84 0,71 1,05 0,78 0,67 0,58 0,50 0,51 0,53 0,69 0,50 0,40 0,63 0,51 0,45 0,47 0,66 0,35 0,26 0,34 0,27 0,16 

Естония 2,44 2,09 2,09 1,88 2,03 2,09 2,03 1,90 1,90 1,95 1,84 1,76 1,66 1,88 1,83 1,81 1,48 1,92 1,67 1,45 2,04 1,88 1,59 1,98 1,95 1,56 

Финландия 0,18 0,19 0,15 0,19 0,25 0,22 0,30 0,25 0,19 0,18 0,16 0,21 0,23 0,32 0,27 0,15 0,26 0,23 0,17 0,18 0,34 0,18 0,12 0,15 0,13 0,09 

Франция 0,15 0,17 0,13 0,10 0,09 0,11 0,11 0,10 0,14 0,12 0,11 0,09 0,09 0,10 0,09 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10 0,12 0,09 0,09 0,08 0,06 0,06 

Германия 0,75 0,75 0,73 0,73 0,73 0,71 0,72 0,68 0,68 0,64 0,64 0,66 0,64 0,61 0,60 0,59 0,60 0,62 0,59 0,57 0,61 0,56 0,57 0,59 0,57 0,56 

Гърция 1,23 1,16 1,20 1,18 1,16 1,17 1,02 0,97 0,96 0,97 1,03 1,01 0,96 0,95 0,94 0,92 0,85 0,87 0,84 0,82 0,79 0,82 0,81 0,76 0,68 0,60 

Унгария 0,45 0,52 0,60 0,64 0,64 0,64 0,62 0,64 0,66 0,64 0,56 0,55 0,52 0,55 0,48 0,41 0,40 0,44 0,41 0,34 0,42 0,33 0,31 0,25 0,23 0,23 

Ирландия 0,90 0,90 0,91 0,88 0,88 0,87 0,85 0,84 0,84 0,81 0,76 0,79 0,73 0,65 0,64 0,62 0,57 0,55 0,53 0,50 0,52 0,47 0,52 0,46 0,46 0,47 

Италия 0,57 0,55 0,54 0,52 0,51 0,55 0,52 0,51 0,51 0,49 0,50 0,48 0,50 0,51 0,50 0,48 0,48 0,48 0,46 0,41 0,45 0,40 0,39 0,34 0,33 0,33 

Латвия 0,09 0,10 0,08 0,11 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,08 0,07 0,09 0,07 0,09 0,09 0,29 0,13 0,08 0,12 0,10 0,12 

Литва 0,38 0,41 0,20 0,16 0,17 0,14 0,23 0,14 0,28 0,24 0,18 0,19 0,17 0,17 0,17 0,18 0,14 0,13 0,12 0,15 0,36 0,13 0,14 0,10 0,07 0,08 

Люксембург 0,42 0,44 0,41 0,40 0,30 0,18 0,15 0,09 0,03 0,03 0,03 0,06 0,18 0,16 0,18 0,19 0,18 0,16 0,14 0,18 0,19 0,14 0,15 0,09 0,09 0,06 

Малта 1,95 1,33 1,23 1,66 1,49 1,25 1,22 1,17 1,16 1,12 1,01 1,26 1,17 1,18 1,14 1,28 1,18 1,27 1,07 1,09 1,02 1,02 1,04 0,84 0,80 0,40 

Нидерландия 0,55 0,54 0,54 0,55 0,55 0,57 0,54 0,53 0,52 0,47 0,47 0,50 0,49 0,49 0,49 0,46 0,43 0,46 0,45 0,46 0,55 0,43 0,44 0,43 0,48 0,52 

Полша 1,41 1,48 1,50 1,47 1,50 1,41 1,36 1,33 1,30 1,30 1,29 1,28 1,27 1,29 1,24 1,23 1,22 1,16 1,10 1,09 1,23 1,07 1,02 1,02 0,95 0,93 

Португалия 0,63 0,64 0,73 0,66 0,62 0,67 0,50 0,51 0,55 0,66 0,56 0,53 0,58 0,46 0,47 0,53 0,44 0,38 0,37 0,40 0,30 0,33 0,36 0,31 0,31 0,39 

Румъния 1,03 1,11 1,16 1,26 1,28 1,22 1,18 0,95 0,78 0,82 0,89 0,89 0,86 0,94 0,76 0,75 0,80 0,82 0,79 0,73 0,75 0,72 0,67 0,50 0,49 0,51 

Република Словакия 0,43 0,46 0,44 0,47 0,41 0,45 0,40 0,43 0,45 0,42 0,35 0,32 0,29 0,35 0,30 0,31 0,29 0,25 0,25 0,24 0,32 0,23 0,23 0,20 0,18 0,18 

Словения 0,59 0,51 0,60 0,61 0,52 0,54 0,49 0,51 0,54 0,45 0,45 0,49 0,48 0,44 0,43 0,42 0,42 0,43 0,43 0,47 0,51 0,44 0,42 0,40 0,31 0,31 

Испания 0,52 0,52 0,58 0,50 0,49 0,54 0,43 0,48 0,45 0,53 0,52 0,45 0,52 0,46 0,47 0,48 0,45 0,47 0,40 0,36 0,29 0,35 0,38 0,30 0,31 0,35 

Швеция 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 

Обединеното кралство 0,80 0,77 0,76 0,67 0,64 0,61 0,59 0,55 0,55 0,52 0,55 0,57 0,55 0,59 0,58 0,57 0,60 0,59 0,56 0,52 0,52 0,51 0,55 0,51 0,46 0,39 

ЕС-28 0,55 0,55 0,53 0,50 0,50 0,50 0,50 0,48 0,47 0,46 0,46 0,45 0,46 0,46 0,44 0,44 0,44 0,45 0,42 0,40 0,43 0,39 0,39 0,37 0,36 0,35 
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Таблица Б: Национални и европейски коефициенти на емисии за потребление на електроенергия: tCO2 eq/MWh 
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Австрия 0,28 0,28 0,22 0,21 0,23 0,25 0,26 0,26 0,23 0,22 0,20 0,22 0,22 0,26 0,25 0,26 0,23 0,22 0,21 0,19 0,27 0,23 0,19 0,18 0,15 0,17 

Белгия 0,43 0,42 0,41 0,41 0,43 0,41 0,38 0,35 0,36 0,33 0,33 0,30 0,30 0,30 0,29 0,30 0,27 0,27 0,26 0,25 0,28 0,22 0,22 0,19 0,18 0,19 

България 0,96 0,87 0,99 1,01 0,92 0,86 0,80 0,88 0,90 0,84 0,82 0,94 0,86 0,92 0,92 0,89 0,86 0,97 0,90 0,87 1,09 1,07 0,91 0,79 0,84 0,86 

Хърватия 0,25 0,18 0,33 0,36 0,20 0,24 0,26 0,28 0,34 0,33 0,29 0,34 0,38 0,41 0,31 0,29 0,28 0,34 0,28 0,24 0,25 0,23 0,21 0,21 0,18 0,17 

Кипър 0,94 0,93 0,96 0,94 0,94 0,94 0,96 0,98 0,98 0,98 0,96 0,90 0,86 0,94 0,88 0,88 0,86 0,86 0,84 0,83 0,78 0,78 0,79 0,71 0,72 0,72 

Чехия 0,98 1,03 1,01 1,06 1,03 1,02 1,00 1,00 1,01 0,96 1,08 1,05 1,02 1,00 0,98 0,93 0,91 1,00 0,91 0,89 1,14 0,92 0,86 0,81 0,81 0,79 

Дания 0,63 0,88 0,70 0,72 0,85 0,71 1,05 0,79 0,67 0,58 0,50 0,52 0,53 0,69 0,50 0,41 0,63 0,51 0,45 0,47 0,66 0,36 0,26 0,34 0,27 0,17 

Естония 2,45 2,10 2,10 1,89 2,04 2,10 2,04 1,90 1,91 1,95 1,85 1,76 1,66 1,89 1,84 1,82 1,48 1,93 1,68 1,46 2,05 1,89 1,60 1,99 1,96 1,57 

Финландия 0,18 0,19 0,16 0,19 0,26 0,22 0,30 0,25 0,19 0,19 0,16 0,21 0,23 0,32 0,27 0,15 0,26 0,23 0,17 0,18 0,34 0,18 0,12 0,16 0,13 0,09 

Франция 0,15 0,17 0,13 0,10 0,09 0,11 0,11 0,10 0,14 0,12 0,11 0,09 0,10 0,10 0,09 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10 0,12 0,09 0,09 0,08 0,06 0,06 

Германия 0,75 0,76 0,74 0,73 0,73 0,71 0,72 0,69 0,68 0,64 0,64 0,66 0,65 0,62 0,60 0,60 0,60 0,62 0,59 0,57 0,61 0,56 0,58 0,59 0,57 0,56 

Гърция 1,23 1,17 1,20 1,19 1,17 1,17 1,03 0,98 0,96 0,97 1,04 1,01 0,97 0,95 0,94 0,93 0,85 0,87 0,84 0,82 0,79 0,82 0,81 0,76 0,68 0,60 

Унгария 0,45 0,52 0,60 0,65 0,64 0,64 0,62 0,65 0,66 0,65 0,57 0,56 0,52 0,55 0,48 0,41 0,40 0,44 0,41 0,34 0,43 0,33 0,31 0,25 0,23 0,23 

Ирландия 0,90 0,91 0,91 0,89 0,88 0,88 0,86 0,84 0,84 0,81 0,76 0,80 0,74 0,66 0,64 0,62 0,57 0,56 0,53 0,50 0,52 0,47 0,52 0,47 0,46 0,47 

Италия 0,58 0,55 0,54 0,52 0,51 0,55 0,53 0,52 0,51 0,49 0,50 0,48 0,50 0,51 0,50 0,48 0,48 0,48 0,46 0,41 0,45 0,40 0,39 0,34 0,33 0,33 

Латвия 0,09 0,10 0,08 0,11 0,13 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,08 0,07 0,09 0,07 0,09 0,09 0,29 0,13 0,08 0,12 0,10 0,12 

Литва 0,38 0,41 0,20 0,16 0,17 0,14 0,23 0,14 0,28 0,24 0,18 0,19 0,17 0,17 0,17 0,18 0,14 0,13 0,12 0,15 0,36 0,13 0,14 0,10 0,07 0,08 

Люксембург 0,42 0,44 0,41 0,40 0,30 0,18 0,15 0,09 0,03 0,03 0,03 0,06 0,18 0,16 0,19 0,19 0,18 0,17 0,14 0,18 0,20 0,14 0,15 0,09 0,09 0,06 

Малта 1,95 1,34 1,23 1,67 1,50 1,26 1,22 1,18 1,16 1,12 1,02 1,26 1,17 1,19 1,15 1,28 1,18 1,27 1,07 1,09 1,02 1,02 1,04 0,84 0,80 0,40 

Нидерландия 0,55 0,54 0,54 0,55 0,55 0,57 0,55 0,53 0,52 0,47 0,47 0,50 0,50 0,50 0,49 0,46 0,43 0,46 0,45 0,46 0,56 0,43 0,44 0,44 0,48 0,52 

Полша 1,41 1,49 1,51 1,48 1,50 1,41 1,37 1,33 1,30 1,31 1,29 1,28 1,27 1,29 1,25 1,24 1,22 1,17 1,10 1,10 1,23 1,07 1,02 1,02 0,96 0,94 

Португалия 0,64 0,64 0,74 0,67 0,62 0,68 0,50 0,51 0,56 0,66 0,56 0,53 0,59 0,46 0,47 0,53 0,45 0,38 0,38 0,40 0,31 0,33 0,36 0,32 0,31 0,39 

Румъния 1,03 1,11 1,16 1,27 1,28 1,23 1,18 0,96 0,78 0,83 0,90 0,89 0,87 0,94 0,77 0,75 0,80 0,82 0,80 0,73 0,76 0,73 0,67 0,50 0,49 0,52 

Република Словакия 0,43 0,46 0,45 0,47 0,41 0,45 0,40 0,43 0,45 0,42 0,35 0,32 0,29 0,35 0,30 0,31 0,29 0,26 0,25 0,24 0,33 0,23 0,23 0,20 0,18 0,18 

Словения 0,59 0,51 0,60 0,61 0,53 0,54 0,49 0,51 0,54 0,45 0,45 0,49 0,49 0,44 0,43 0,42 0,42 0,43 0,43 0,47 0,51 0,44 0,42 0,40 0,31 0,31 

Испания 0,53 0,52 0,58 0,51 0,49 0,55 0,43 0,48 0,46 0,53 0,52 0,45 0,52 0,46 0,47 0,48 0,45 0,47 0,40 0,37 0,29 0,36 0,38 0,30 0,31 0,35 

Швеция 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 

Обединеното кралство 0,80 0,77 0,76 0,67 0,64 0,61 0,60 0,55 0,56 0,52 0,55 0,57 0,55 0,59 0,58 0,57 0,60 0,60 0,56 0,52 0,52 0,51 0,56 0,52 0,46 0,39 

ЕС-28 0,55 0,55 0,53 0,51 0,51 0,50 0,50 0,48 0,48 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,44 0,44 0,44 0,45 0,42 0,40 0,44 0,40 0,40 0,38 0,37 0,35 
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Таблица В:  Национални и европейски коефициенти на емисии за потребление на електроенергия - Подходът LCA: tCO2eq/MWh 
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Австрия 0,32 0,32 0,25 0,25 0,28 0,29 0,30 0,30 0,27 0,26 0,23 0,26 0,25 0,29 0,29 0,30 0,27 0,26 0,25 0,24 0,34 0,28 0,24 0,22 0,20 0,22 

Белгия 0,46 0,44 0,43 0,44 0,45 0,44 0,40 0,37 0,39 0,36 0,35 0,32 0,33 0,33 0,32 0,34 0,31 0,31 0,30 0,30 0,33 0,26 0,26 0,23 0,21 0,23 

България 1,02 0,92 1,04 1,07 0,97 0,91 0,84 0,92 0,94 0,87 0,85 0,98 0,89 0,95 0,95 0,92 0,89 1,01 0,94 0,91 1,13 1,10 0,95 0,82 0,87 0,89 

Хърватия 0,29 0,20 0,38 0,41 0,24 0,27 0,29 0,31 0,39 0,38 0,32 0,38 0,42 0,46 0,34 0,32 0,31 0,38 0,31 0,27 0,28 0,26 0,24 0,23 0,19 0,19 

Кипър 1,07 1,06 1,10 1,08 1,07 1,07 1,10 1,12 1,12 1,13 1,09 1,03 0,98 1,07 1,00 1,01 0,98 0,98 0,97 0,95 0,89 0,89 0,91 0,82 0,83 0,83 

Чехия 1,01 1,06 1,04 1,09 1,06 1,06 1,03 1,04 1,04 1,00 1,12 1,09 1,06 1,03 1,02 0,96 0,94 1,04 0,95 0,94 1,20 0,98 0,92 0,88 0,88 0,86 

Дания 0,66 0,93 0,74 0,76 0,90 0,76 1,13 0,85 0,73 0,64 0,55 0,57 0,59 0,75 0,56 0,46 0,69 0,56 0,50 0,52 0,78 0,41 0,30 0,38 0,31 0,20 

Естония 2,47 2,12 2,12 1,90 2,05 2,11 2,05 1,91 1,92 1,96 1,86 1,77 1,67 1,90 1,85 1,82 1,49 1,93 1,69 1,47 2,11 1,92 1,64 2,02 1,99 1,60 

Финландия 0,22 0,23 0,19 0,23 0,30 0,27 0,34 0,29 0,23 0,22 0,21 0,26 0,28 0,38 0,32 0,19 0,31 0,27 0,22 0,22 0,43 0,23 0,17 0,21 0,17 0,14 

Франция 0,16 0,18 0,14 0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 0,15 0,13 0,12 0,09 0,10 0,11 0,10 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,14 0,10 0,10 0,09 0,07 0,07 

Германия 0,79 0,79 0,77 0,76 0,77 0,75 0,76 0,72 0,71 0,68 0,68 0,70 0,68 0,65 0,64 0,64 0,64 0,68 0,64 0,63 0,67 0,62 0,64 0,66 0,65 0,63 

Гърция 1,29 1,23 1,26 1,24 1,22 1,23 1,08 1,02 1,01 1,02 1,09 1,07 1,02 1,00 0,99 0,98 0,91 0,93 0,90 0,87 0,84 0,88 0,87 0,81 0,72 0,64 

Унгария 0,48 0,56 0,65 0,70 0,69 0,69 0,68 0,70 0,71 0,70 0,61 0,60 0,57 0,60 0,53 0,48 0,46 0,51 0,49 0,41 0,51 0,39 0,36 0,30 0,28 0,27 

Ирландия 0,97 0,98 0,98 0,96 0,95 0,95 0,93 0,92 0,92 0,90 0,84 0,88 0,81 0,73 0,71 0,69 0,64 0,62 0,60 0,57 0,59 0,54 0,59 0,52 0,52 0,52 

Италия 0,65 0,63 0,61 0,59 0,59 0,63 0,60 0,59 0,59 0,57 0,57 0,55 0,58 0,59 0,58 0,56 0,56 0,56 0,54 0,49 0,54 0,48 0,47 0,42 0,41 0,42 

Латвия 0,11 0,12 0,10 0,12 0,15 0,13 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,10 0,09 0,11 0,09 0,11 0,11 0,36 0,16 0,12 0,18 0,16 0,20 

Литва 0,44 0,48 0,23 0,19 0,19 0,16 0,27 0,16 0,33 0,27 0,21 0,22 0,21 0,20 0,20 0,21 0,17 0,16 0,15 0,18 0,45 0,17 0,17 0,13 0,10 0,11 

Люксембург 0,42 0,45 0,42 0,41 0,31 0,19 0,16 0,09 0,03 0,03 0,04 0,07 0,21 0,19 0,22 0,22 0,22 0,19 0,16 0,21 0,23 0,16 0,18 0,11 0,11 0,07 

Малта 2,16 1,48 1,37 1,85 1,67 1,43 1,40 1,35 1,33 1,28 1,16 1,45 1,34 1,36 1,31 1,47 1,35 1,46 1,23 1,25 1,17 1,17 1,19 0,97 0,92 0,46 

Нидерландия 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,60 0,58 0,57 0,52 0,52 0,55 0,55 0,55 0,55 0,52 0,49 0,51 0,51 0,54 0,65 0,50 0,50 0,49 0,54 0,58 

Полша 1,47 1,54 1,57 1,54 1,56 1,47 1,42 1,39 1,35 1,36 1,34 1,34 1,33 1,35 1,30 1,30 1,28 1,22 1,16 1,17 1,32 1,15 1,10 1,10 1,03 1,01 

Португалия 0,71 0,71 0,82 0,74 0,68 0,75 0,55 0,56 0,62 0,73 0,62 0,59 0,65 0,51 0,53 0,59 0,50 0,43 0,43 0,45 0,36 0,39 0,42 0,37 0,37 0,46 

Румъния 1,15 1,23 1,27 1,38 1,39 1,33 1,28 1,04 0,85 0,89 0,96 0,96 0,93 1,01 0,81 0,80 0,85 0,86 0,84 0,76 0,80 0,76 0,70 0,53 0,52 0,55 

Република Словакия 0,46 0,49 0,47 0,51 0,45 0,48 0,43 0,46 0,48 0,45 0,38 0,34 0,31 0,37 0,32 0,33 0,31 0,27 0,27 0,27 0,37 0,27 0,28 0,24 0,22 0,23 

Словения 0,61 0,53 0,62 0,63 0,54 0,56 0,51 0,53 0,56 0,46 0,47 0,51 0,51 0,46 0,45 0,44 0,44 0,45 0,46 0,50 0,54 0,47 0,45 0,43 0,33 0,33 

Испания 0,55 0,55 0,62 0,53 0,52 0,58 0,46 0,51 0,49 0,57 0,56 0,49 0,57 0,50 0,52 0,54 0,50 0,52 0,46 0,42 0,34 0,40 0,43 0,35 0,36 0,40 

Швеция 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 

Обединеното кралство 0,85 0,82 0,81 0,72 0,69 0,66 0,65 0,60 0,61 0,57 0,61 0,63 0,61 0,65 0,65 0,64 0,67 0,67 0,64 0,60 0,60 0,59 0,63 0,59 0,54 0,47 

ЕС-28 0,59 0,58 0,57 0,54 0,54 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,50 0,49 0,50 0,50 0,49 0,48 0,48 0,49 0,47 0,45 0,49 0,45 0,45 0,43 0,42 0,40 
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