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Какво представлява 50000&1 SEAPs? Проект 50000&1 SEAPs осигурява съгласуван подход за интегриране на Планове за действие
за устойчива енергия (ПДУЕ) със Системи за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с ISO 50001. Проектът има за цел да съдейства
на общините да преодолеят бариерите, възпрепятстващи институционализирането на техните ПДУЕ и укрепването на вътрешните
структури и процедури за висококачествена и дългосрочна енергийна политика и планиране. Това ще гарантира, че устойчивите подходи
към местната енергийна политика и планиране се разширяват и увеличават своето значение в цяла Европа. 50000&1 SEAPs е тригодишен
проект, съфинансиран от програма „Интелигентна енергия за Европа“, и приключва през февруари 2017 година
› 50001seaps.eu

ISO 50001, СУЕ и ПДУЕ

Приложението на ISO 50001 и други стандарти за управление на енергията допринася
за улесняване усилията на общините по отношение на по-ефективното използване на
енергията във всички сектори. Тези стандарти предвиждат как да се създаде, внедри,
поддържа и подобри дадена система за управление на енергията, което позволява на
организацията да постигне постоянен успех по отношение на енергийните характеристики,
в това число ефективност, сигурност и потребление.
Проект 50000&1 SEAPs осигурява съгласуван подход за интегриране на Планове за
действие за устойчива енергия (ПДУЕ) със Системи за управление на енергията (СУЕ) в
съответствие с ISO 50001.
› Read more
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насочено към разработване на планове за
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бе организирано от румънските партньори по
проекта - DENKSTATT и AMET.
По време на събитието представители на двете
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Подобна мярка би могло да бъде въвеж дането
на задължително прилагане на системи за
управление на енергията в промишлеността и
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изготви Закон за енергийната ефективност,
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Измервания и обмен на данни с енергийните
компании за целите на Споразумението на
кметовете
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„Конвента на кметовете“ да получават информация
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за реалното потребление на електроенергия, а
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испанският партньор по проекта – INFO подписа
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пилотни общини и клон на националния енергиен

въглища и природен газ, чието използване в

оператор (HEP) бяха подписани и в Хърватия.

противен случай би било по-високо, със съответно

Партньорите по проекта планират да организират

13% и 7% .

втора кръгла маса на европейско ниво, за да

През 2013 г. делът на енергията от възобновяеми

финализират дискусията за възможните начини за

енергийни източници е бил 15 на сто от общото

подобряване на сътрудничеството между местните

потребление на енергия в ЕС, надминавайки

власти и енергийните дружества. Събитието,

целта, заложена в Директива на Европейската

което ще се проведе в Брюксел (Белгия) на 10

комисия за енергията от възобновяеми източници.

март 2015 г., ще представи научените уроци и ще

Hans Bruyninckx, изпълнителен директор на

даде примери за добри практики за споделяне

ЕАОС, казва: “Възобновяемата енергия бързо

на енергийни данни. Кръглата маса предвижда и

се превръща в един от най-големите успехи на

дискусии, насочени към подобряването на този

Европа. Можем да отидем и още по-далеч: ако

процес, а също така и дебат по практическите

подкрепяме иновациите в тази област, тя би могла

аспекти за прилагане на резултатите и в други
страни от Евросъюза.		
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За повече информация за предстоящи събития,

КМЕТОВЕ В ДЕЙСТВИЕ (MAYORS in ACTION)

посещение:
/www.50001seaps.eu/media/events/

Проект КМЕТОВЕ В ДЕЙСТВИЕ упълномощава
Координаторите и Поддържащите структури

Събития

на Конвента на Кметовете да подпомагат
ефективно своите общини в изпълнението и
мониторинга на техните ПДУЕ. Посредством
обучителни

схеми

Поддържащите

за

структури

Координаторите,
и

общините,

проектът допринася за тяхната увереност,
че могат да действат на местно ниво чрез
използване на съществуващите инструменти
и опит в различни среди, като се подкрепят
помеж ду си за постигане на общата цел
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Планираните дейности за 2015 г. в Румъния следват
основния обхват на участието на Общността, като за
целта ще бъдат проведени няколко обучения и местни
форуми с цел повишаване на информираността за
ползите от инициативата Конвент на кметовете. В
румънските общини ще бъдат проведени “peer to peer”
обучения с цел подпомагане процеса на интеграция
на Плановете за действие за устойчива енергия и
Системата за енергиен мениджмънт ISO 50001.
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