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Резюме
Проект „50000 and 1 SEAPs“ осигурява съгласуван подход за интегриране на Планове
за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) със Системи за управление на енергията
(СУЕ), като ISO 50001 и Европейската енергийна награда (European Energy Award),
представляващи сертификационни системи за управление на качеството за общини,
ангажирани с устойчиво енергийно планиране. Проектът има за цел да подпомогне
общините да преодолеят бариерите, възпрепятстващи институционализирането на
техните ПДУЕ и укрепването на вътрешните структури и процедури за качествена и
дългосрочна енергийна политика и планиране. Това ще гарантира, че устойчивите
подходи към местната енергийна политика и планиране се разпространяват и засилват
своето значение в цяла Европа.
В рамките на проект „50000 and 1 SEAPs“ бяха организирани две открити обучителни
сесии, адресирани към основните участници в инициативата – местни власти и техните
поддържащи структури, с цел споделяне на знания и осигуряване на подкрепа за
разработване и прилагане на интегрирания подход СУЕ + ПДУЕ.
Базирани на практическия опит на партньорите в консорциума и работата на
общините, които вече прилагат тази методология, сесиите дадоха възможност на
участниците да научат повече за интегрирания подход в рамките на проект „50000 and
1 SEAPs“. Откритите обучения станаха арена за споделяне на съвети, инструменти и
препоръки и дадоха възможност за групови дискусии относно предизвикателствата и
пречките пред изпълнението на Планове за действие за устойчива енергия с фокус
върху енергийния мениджмънт в общините.
По време на дискусиите се обърна внимание на това как събирането на данни остава
ключова пречка, която следва да се преодолее с оглед правилното определяне и
последователното планиране на базовата линия на енергопотребление. Не само
обаче получаването на качествени данни остава трудно. Много често
сътрудничеството с разпределителните оператори се основава единствено на
доброволни начала вместо да е законодателно регламентирано. Това води до редица
различия в отделните европейски държави. Финансирането също е сериозно
безпокойство за общините, които са изправени пред трудности не само при
предоставяне на адекватни инвестиции за изпълнението на конкретни мерки, но и при
финансирането на експертни позиции, които могат да извършат съответната дейност
за дадена община или група общини (тоест съвместно финансиране за местни
енергийни мениджъри). Накрая, редица специфични за страните контексти и ситуации
могат да повлияят върху успешното интегриране на подхода СУЕ + ПДУЕ.
Следователно, изключително важно е да се разбира и познава в най-голяма степен
ситуацията на местно ниво, за да могат да се планират мерките и да се оптимизират
резултатите. Това включва решения относно технологиите, които следва да се
използват за производство на енергия от възобновяеми източници, както и
идентифициране на мерки за енергийна ефективност в сгради с най-голямо влияние
върху намаляване на разходи и емисии.
Ясно изразеният политически ангажимент е предварително условие за успеха на
подхода СУЕ + ПДУЕ, тъй като той изисква средносрочна визия и адекватни ресурси
(както финансови, така и кадрови) за прилагането му.
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Сътрудничеството със съответните заинтересовани лица (публични, частни,
нестопански организации и други) е от ключово значение за успешното прилагане на
идентифицираните мерки, а насърчаването на инициативата „отдолу-нагоре“ може да
се окаже голямо предимство за успешното прилагане на мерките. Поради тази причина
ефективната комуникация е важна не само за осигуряване на подкрепа, но и за
обединяване на усилията на обществото и съответните заинтересовани страни за
успешното реализиране на мерките.
В заключение, свързването и обменът на информация с други общини от цяла Европа,
изправени пред подобни предизвикателства и търсещи иновативни решения, са
изключително важни за придобиване на допълнителни знания. Обмяната на опит и
възможностите за индивидуални обучения (coaching), като тези които са предвидени в
програмата за индивидуални обучения (coaching programme) по проект
„50000 and 1 SEAPs“, играят ключова роля в научаването за нови подходи, споделяне
на инструменти и препоръки, за да се премине от планиране към ефективно
изпълнение.
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