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Резюме
Мониторингът е много важна част от процеса по изпълнение на Плановете за действие
за устойчива (ПДУЕ), но от страна на общините той често се подценява. Обикновено
местните власти съсредоточават голяма част от усилията си върху планирането и
осъществяването на мерки за устойчива енергия, без акуратно да проверяват реално
постигнатите дългосрочни резултати, как тези резултати ще допринасят за
изпълнението на определени цели за климата и енергията, и дали са необходими
някакви коригиращи мерки. Това е така, защото много общини не разбират стойността
и ползите от постоянния и качествен мониторинг, възприемайки го в повечето случаи
като поредното задължение, наложено от Конвента на кметовете. Но в
действителност, ползите от мониторинга са много. Редовното наблюдение на
изпълнените мерки и тяхното въздействие позволява по-добро разбиране на
енергопотреблението на територията на общината и неговата динамика,
популяризиране на постигнатите резултати сред местната общественост и
заинтересованите лица, планиране на корективни мерки и ревизии на ПДУЕ, както и
определяне на потребностите и възможностите за по-нататъшни подобрения на ПДУЕ.
За да се осигури ефикасен контрол и да се гарантира, че резултатите от него ще бъдат
приложени на практика, е необходимо да се планират първо процедурите и
индикаторите за мониторинг, включвайки план за измерване на резултатите в ПДУЕ.
Партньорите по проект 50000&1 SEAPs осъзнават всичко това много добре. Ето защо
определянето на процедурите и инструментите за мониторинг се счита за важна част
от работата по разработването на интегрирания подход СУЕ+ПДУЕ. Проектният
консорциум подкрепи пилотни общини в разбирането на значението на
осъществяването на качествен контрол и в разработването на план за измерване на
резултатите, който включва количествени и качествени параметри. Трябва да се
подчертае, че в този случай ползите от интегрирането на ПДУЕ със СУЕ са особено
видими. ПДУЕ методологията не дава каквито и да било конкретни насоки на
общините по отношение на мониторинга на напредъка и въздействието на
прилаганите мерки и използването на събраните данни. Подписалите Конвента на
кметовете трябва само да докладват за цялостния напредък по прилагането на ПДУЕ
на всеки 2 години (включително и някои количествени данни за текущото потребление
на енергия на всеки 4 години). Именно тук е полезно ISO 50001, което дава подробни
указания за това как общините да измерват енергопотреблението и енергийното
представяне на своите територии и как да се използват данните от мониторинга за
непрекъснато подобряване на енергийната ефективност.
Настоящият доклад подробно описва процедурите за наблюдение съгласно
изискванията на Конвента на кметовете и ISO 50001, както и предимствата от
интегрирането на двата подхода. Наред с това, докладът предоставя информация за
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разработените в рамките на проект 50000&1 SEAPs инструменти за мониторинг и
усилията на партньорите в подкрепата на пилотните общини при създаването на
устойчиви планове за измерване на резултатите.
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