XIX годишна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия
Бургас, 26-27 октомври 2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Участващите в XIX-та редовна годишна конференция на Общинската мрежа за
енергийна ефективност ЕкоЕнергия представители на български общини потвърждават
своята категорична подкрепа към държавната политика за финансиране на проекти за
енергийна ефективност в жилищния сграден фонд. Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради демонстрира
приложимостта и положителния ефект на тези политики за подобряване на условията
на живот и градската среда. Въпреки обективната невъзможност за продължаване на
програмата при същите условия, общините членове на ЕкоЕнергия заявяват готовността
си да продължат да работят за извличането на максимални обществени ползи от
прилагането на подобни политики. Те се обединяват около настоящите
предложения за по-нататъшно развитие на инструментите в подкрепа на
енергийната ефективност в жилищните сгради, които изхождат от
сегашните параметри на НПЕЕМЖС и целят да поставят начало на плавен
преход към все по-дълбоко енергийно обновяване на жилищните сгради с
активното участие на гражданите.
1.
Да се въведе допълнителен компонент “Техническа помощ”, чрез който да
се подобрят условията за професионално управление и контрол върху
изпълнението на програмата от страна на общините.
Този компонент ще осигури непрекъснато повишаване на капацитета на
основните участници в програмата – общините и местната професионална общност
(фирми за енергийни обследвания, проектиране и строителство) – за подготовка и
изпълнение на проектите и дейностите по програмата. Подобен ресурс ще позволи
поддържането на местни специализирани звена за енергийна ефективност, което ще
допринесе за постигане на строг контрол върху качеството на енергийните
обследвания, проектите и строителното изпълнение при санирането на
съществуващите жилищни сгради, за да се осигури максимална ефективност на
вложените публични средства.
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2.
При неизбежното намаляване на дела на публичното съфинансиране
трябва да се повишават доверието и ангажираността на крайните
потребители, за да не загубят провежданите политики своите скорост и
обхват.
Въвеждането на възможност за обновяване до по-високи енергийни класове,
включително и по метода „стъпка по стъпка“, както и гарантирането на качеството на
изпълнение на проектите ще създадат условия чрез влаганите публични средства да се
мобилизират допълнителни (небюджетни) финансови ресурси, в т.ч. от частни и
корпоративни източници. По този начин ще се повишат заинтересоваността и
отговорността на гражданите и финансиращите институции за максимално ефективно
оползотворяване на инвестициите. Така ще може да бъде оползотворен целият
потенциал за енергийни спестявания в конструктивно устойчивите сгради, без да се
предизвикват излишни разходи или дискомфорт за обитателите, предизвикан от
влошен микроклимат в сградите. Заедно с това чрез провеждането на системен
мониторинг е необходимо да се осигурят измерими и доказуеми резултати за
реалните ползи от програмата (енергийни и финансови спестявания, намалени
въглеродни емисии, борба с енергийната бедност, ефект върху качеството на
обитаване и ползи за чистотата на атмосферния въздух), които са неизменна част от
изпълнението на следващото предложение.
3.
Необходимо е да се провежда системна и мащабна комуникационна
кампания на национално и местно равнище с оглед на постигане на
устойчивост на провежданите политики и ограничаване на очаквания
отлив на интерес при намаляване на дела на публичното съфинансиране.
Тя трябва да се ръководи методически от МРРБ, да се финансира от програмата
и да се подпомага активно от общините и местните неправителствени организации.
Заедно с това следва да се планират целеви средства за финансиране и
популяризиране на резултатите от амбициозни пилотни проекти с високи енергийни
показатели, отговарящи на нормите към и след 2020 г. Специален акцент трябва да се
постави върху работата с децата и младежите, у които чрез програмата да се
възпитава отношение към устойчивото използване на ресурсите, стопанисването на
сградните фондове и опазването на околната среда.
4.
Инструментите в подкрепа на енергийната ефективност в жилищните
сгради следва да са неизменна част от политиките в областта на
енергетиката, опазването на околната среда и териториалното
развитие.
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Решаващо условие за успеха и устойчивостта на всяка програма за енергийна
ефективност са нейните предвидимост, достоверност, доказуемост на резултатите и
ограничаване на възможните рискове. Това са основните компоненти при
изграждането на обществено доверие към програмите и към институциите, които ги
изпълняват. За тази цел инструментите в подкрепа на енергийната ефективност в
жилищните сгради трябва да са стриктно обвързани чрез измерими цели и конкретен
принос с Националния план за действие за енергийна ефективност (като част от
Националната енергийна стратегия) и Националната жилищна стратегия. Трябва да се
разработи и утвърди дългосрочна стратегия с пътна карта за обновяване на
жилищните сградни фондове с хоризонт до 2050 г. (с измерими цели до 2030 г.) с ясно
определени параметри и срокове, които да са предмет на активно оповестяване на
населението.

В заключение, ЕкоЕнергия и участващите в конференцията представители на
български общини, специалисти, общественици и гости потвърждават готовността си да
подкрепят и участват активно в усилията на държавата в областта на енергийната
ефективност и да продължат дейността си за формиране на подходящи знания и
умения за качествено разработване и изпълнение на общинските енергийни планове и
на заложените в тях конкретни мерки и дейности за енергийна ефективност.

ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Бургас, 27 октомври 2017 г.
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