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Резюме
Ангажирането на гражданите и заинтересованите страни в процеса на разработване и
изпълнение на ПДУЕ е особено важно за успеха на целия процес. Тъй като целите на
ПДУЕ касаят цялата територия на общината, а интервенциите се планират както за
общинския, така и за частния сектор, съответните лица следва да бъдат информирани
и активно привлечени в процеса на неговото изготвяне. Под „съответните лица“ имаме
предвид онези физически и юридически лица, чиито интереса са засегнати от този
процес, или техните дейности могат да допринесат за постигане на заложените в
ПДУЕ цели. Освен това, в контекста на СУЕ, се акцентира върху ролята на
заинтересованите страни, както в самата организация, така и извън нея.
Има различни начини за мобилизиране на заинтересованите страни на местно ниво.
Един от тях е организирането на местни енергийни форуми, които дават възможност
за ползотворни дискусии по отношение на енергийната ситуация на местно ниво и
възможностите тя да се подобри. Такива форуми се организираха във всички общини,
участващи в проект 50000&1 SEAPs, с цел да информират гражданите относно
интегрирания подход СУЕ+ПДУЕ и да ги ангажират в процеса, като по този начин се
гарантира, че при разработване на плановете ще се използва в най-голяма степен
подхода „отдолу-нагоре“.
Местните енергийни форуми, по проект 50000&1 SEAPs, събраха ключовите
заинтересовани страни и предоставиха възможност да се дискутират различни
аспекти, касаещи общата енергийна стратегия на общината и ПДУЕ. Те не само
помогнаха за успешното изпълнение на последващите дейности по проекта, но също
така допринесоха за предотвратяване на потенциален конфликт на интереси и
създадоха усещане у гражданите, че са неразделна част от процеса на енергийно
планиране.
Настоящият доклад съдържа кратко резюме на форумите, организирани в различни
държави, участващи в проекта, както и най-важните заключения и научени уроци от
този процес.
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