Годишна конференция на ЕкоЕнергия, Общинска мрежа за енергийна ефективност

ДЕКЛАРАЦИЯ
На 13 и 14 март 2014 г. в Габрово се проведе Годишната конференция на Общинската
мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. В резултат на проведените дискусии и
осъществения обмен на информация и опит, делегатите и гостите на конференцията се
обединиха около следното:

1
Необходимо е незабавно енергийната ефективност да се изведе като основен приоритет в
политиката за устойчиво развитие на държавата и общините. Вместо да се възприема като
допълнение към съществуващата законова и нормативна уредба, вменено от директивите на
ЕС, тябва да се осъзнае фактът, че чрез енергийната ефективност се създава допълнителен
енергиен ресурс, който е по-евтин от всеки друг новосъздаден ресурс. Енергийната
ефективност води до реално намаляване на енергийните разходи на крайните потребители и
предизвиква допълнителна трудова заетост. Във връзка с очакваното през 2014 г. приемане на
ключови нормативни документи като Закона за енергийната ефективност, Националния план
за енергийна ефективност, Пътната карта за енергийно обновяване на сградните фондове,
Наредбата за енергийна ефективност в сградите, участниците в Годишната конференция на
ЕкоЕнергия декларират готовността на
Мрежата да участва активно в подготовката и приемането на посочените документи
чрез обосновани становища по предложените текстове и чрез организиране и участие в
дискусионни форуми с включване на най-широк кръг от заинтересувани групи.

2
Общините от ЕкоЕнергия са убедени, че повишаването на енергийната ефективност в сградните
фондове има най-сериозен дългосрочен ефект върху енергийните разходи. Същевременно, все
повече се налага убеждението, че ефективният инструмент за ускоряване на обновителните
процеси в жилищните и публичните сгради все още не е намерен. Необходимо е да се потърсят
принципно нови подходи за решаването на този проблем. Местните власти, които стоят найблизо до гражданите, не трябва да остават встрани от обновителните процеси и да служат само
като посредници за централизираното изпълнение на съществуващите насърчителни
програми.
Участниците в Годишната конференция на ЕкоЕнергия декларират своето желание за
участие в създаването на комплексен работещ модел за обновяване на
съществуващите сградни фондове, отговарящ на стратегическите цели на
националната жилищна политика и осъществяван с активното участие на общините и
гражданските организации на обитателите.

ЕкоЕнергия се ангажира да участва активно в подготовката на програмите за
подпомагане на обновяването на жилищните и публичните сгради, като спомага за
засилване на ролята на местните власти, с цел да се създадат по-добри условия за
включване на българските граждани в обновителните процеси.

3
Общините, участващи в ЕкоЕнергия вярват, че за да се преодолее изоставането на страната и
местните общности в икономическото им развитие и в частност в областта на енергийната
ефективност, се налага да се възприемат значително по-високи цели и ускорени темпове за
тяхното осъществяване. Стандартът “нулево-енергийна сграда” трябва да се възприема като
непосредствена задача от все повече общини, за да се създадат реални условия за пълното му
внедряване преди 2020 година.
Участниците в Годишната конференция на ЕкоЕнергия декларират, че внедряването на
почти нулево-енергийните сгради в общините, създаването на множество успешни
практики и обособяването на цели квартали, селища и региони на нискоенергийно
строителство са амбициозни, но реалистични задачи на общините от ЕкоЕнергия

4
Споразумението на кметовете продължава да е най-амбициозната и успешна европейска
инициатива на местните власти в областта на енергийната ефективност и устойчивото развитие.
Действителното изпълнение на задълженията по споразумението, обаче, е все още в началната
си фаза. Крайно време е политическите декларации да се замененят от реални дейности за
намаляване на потребността от енергия. Плановете за действия за устойчива енергия са
подходящ инструмент за ускореното проникване на стандарта “почти нулево-енергийна
сграда”, който трябва умело да се използва от националните и местните власти, както и от
всички професионални общности, ангажирани в процеса.
Участниците в Годишната конференция на ЕкоЕнергия настояват за последователна
подкрепа от страна на изпълнителната власт за осъществяването на мерките, заложени
в стратегическите планове за устойчиво енергийно развитие на българските общини.
Членовете на ЕкоЕнергия са убедени, че това ще допринесе за изпълнението на
националните и европейските цели в областта на устойчивото енергийно развитие.
От своя страна ЕкоЕнергия декларира, че ще продължава да подкрепя усилията за
изграждането на подходящи знания и умения за качествено разработване и
изпълнение на общински енергийни планове и на заложените в тях конкретни мерки и
дейности за енергийна ефективност. ЕкоЕнергия ще продължава да участва активно в
дейностите по Споразумението на кметовете, както на национално, така и на
европейско равнище.
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