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Резюме
Докладът представя същността и резултатите от дейност 3.1. „База за
институционализиране, изготвяне на Общинска стратегия и Енергийна политика,
която беше отправната точка към разработването на интегрирания подход ПДУЕ със
СУЕ в най-малко 40 внимателно избрани общини от 8 държави, участващи в
проекта.
В рамките на тази дейност партньорите по проекта подпомогнаха пилотните общини в
създаването на основа за институционализиране на техните ПДУЕ чрез
формулирането на Общинска стратегия, следвайки методологията на ПДУЕ и
Енергийна политика, следвайки методологията на ISO 50001. Процесът привлече
всички местни лидери и политически партии, включително и лидерите на опозицията.
Институционализирането на ПДУЕ означава:
 Да се наложи въвеждане на политиките на общината в процеса на планиране на
подготвителните дейности,
 Да се гарантира, че резултатите от този процес ще бъдат одобрени от
Общинския съвет и впоследствие ще окажат влияние на политическите
решения,
 Да се използва ПДУЕ, обхващайки цялата територия на общината чрез
устойчиви и контролируеми мерки.



С подкрепата на партньорите по проекта участващите общини направиха преглед
на настоящите енергийни политики, прилагани на различни нива – европейско,
национално, регионално и местно, и определиха съгласувана визия за тяхното
устойчиво енергийно бъдеще, вземайки предвид други стратегически документи и
инструменти за планиране, и отчитайки мнението на всички местни лидери и
нуждите на гражданите и заинтересованите страни на местно ниво. Всичко това
беше обобщено в така наречените Общински стратегии, интегрирани с
Енергийна политика в съответствие със стандарта ISO 50001. Тези документи
ръководеха пилотните общини във всички по-нататъшни дейности, свързани с
разработването на интегрирания подход ПДУЕ+СУЕ (определяне на очакваните
цели, планиране на дейността, приоритизиране на проектите/мерките и т.н.).


В процеса на разработване на документите общините предприеха различни подходи. В
някои случаи двата документа бяха отделно разработени, а в други - консолидирани,
покривайки целите както на ПДУЕ, така и на СУЕ. В процеса на изготвяне на
документите някои партньори следваха обща структура, на база насоките на Конвента
на кметовете и ISO 50001, а други предприеха индивидуален подход. Когато се
разработват поотделно, Общинската стратегия и Енергийната политика обикновено са
с различен обхват и времеви график. Общинската стратегия е по-обща и
концентрирана върху всички аспекти на устойчивото развитие - екологични,
икономически и социални, докато Енергийната политика е насочена най-вече към
потреблението и управлението на енергията и към онези области, които са под пряк
контрол и влияние на общината. Завършени и формално приети, документите бяха
предложени за обществено обсъждане, за да се осигури прозрачност на целия процес
на разработване на ПДУЕ+СУЕ.
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